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TANULMÁNYOK 

Miskolczy Ambrus 

A SZABADKŐMŰVESSÉGTŐL A NYILVÁNOSSÁGIG 
Kazinczy Fejtene és eszmetársai a magyar magántársasági demokratikus 

kultúra hőskorában 

Történetírásunk egyik jellegzetes epizódja az ún. folytonosság-vita. Ez a 
vita annak megítélése körül forog, hogy mi történt a szabadkőművességtől a 
nyilvánosságot követő politikai liberalizmus jelentkezéséig, milyen módon él-
tek (vagy nem éltek) tovább a felvilágosodás eszméi az 1795-ös vérmezei vé-
rengzéstől az 1830-as évekig?1 Vannak, akik a hazai fejlődés sajátosságát a felvi-
lágosodás és a liberalizmus közötti folytonosság hiányában látják, mások pedig 
fordítva, és ez utóbbiak szerint a megszakítottság látszat, az ébredés mítoszá-
nak utóhatása. A magyar demokratikus kultúra eredeti jellegzetességeiről szó-
ló esszémben, azt próbáltam jelezni, hogy miként élt tovább a felvilágosodás a 
magántársasági demokratikus kultúra különböző területein.2 

A továbbiakban ennek a paradigmatikus szocializációs formának, illetve 
csak egy-két területének a dinamikáját szeretném jellemezni, éspedig az által, 
hogy Kazinczy Ferenc és eszmetársai működésének néhány lényeges mozzana-
tára próbálok új fényt vetni, bár mélyen egyetértek azzal, amit Börne még az 
1820-as években javallt: célunk nem új fényt vetni a régi sötétre, hanem régi 
fényt az új sötétre.3 A régi fényt a felvilágosodás hozta, egyháza: a szabadkőmű-
vesség próbálta rituálisan is éltetni. Hogyan és miként történt ez nálunk? — ez 
dolgozatunk első kérdése. Miként nőtt át a titkos-társasági demokratikus kul-
túra a magántársasági demokratikus kultúrába? És itt hogyan éltették a sza-
badságeszmét? Ezt a nagy túlélő, Kazinczy Ferenc egyik verses levelének elem-
zésével próbálom érzékeltetni. Majd abból mutatok be valamit, hogy miként le-
hetett a társadalmi rendszerváltoztatás nagy problémáját a nyilvánosság elé 
vinni. Végül a fő kérdésre keresem a választ: milyen módon érvényesülhetett a 
felvilágosodás folyamatossága? 

A titkos-társasági kultúra a szabadkőműves páholytól a vérpadig 

A modern magyar titkos-társasági demokratikus kultúra a szabadkőmű-
vességgel veszi kezdetét. A magyarországi Szabadság-páholyrendszer felállítá-

1 Miskolczy Ambrus: A felvilágosodás és a liberalizmus között: folyamatosság és/vagy megsza-
kítottság? Egy magyar történészvita anatómiája. Bp., 2007. 

2 Miskolczy Ambrus: A magyar demokratikus kultúra „eredeti jellegzetességeiről" 1790-1849. 
Bp., Napvilág Kiadó, 2006. 

3 Ludwig Börne: Gesammelte Schriften. VI. Nürnberg, 1880.78. (Börne még az 1820-as évek-
ben a francia forradalomról szóló újabb és újabb művek hasznát jellemezte így:„nem vetnek ugyan új 
fényt a régi sötétre, mégis régi fényt vetnek az új sötétre, és arra tanítanak, hogy miként hasznosít-
suk értelmesen a forradalom tapasztalatait".) 



sa (1775) alapító esemény, alkotmánya (1777) a hazai polgári átalakulás indító 
programja. A főhatalommal, az udvarral — a hatalmat gyakoroló és valóban ve-
szélyes titkos társasággal — való együttműködés és szembenállás jellemzi ezt a 
szabadkőművességet is. Alkotmánya elöljáróban szóvá is teszi, hogy azok, akik 
hivatalukat fel kellett adják mások hivatalvágya miatt, ebben az új szervezet-
ben akarják a közjót szolgálni. De jellemző, hogy mindkét főkancellár, Ester-
házy Ferenc és Pálffy Károly a páholyvilág kimagasló alakjai lettek.4 Az együtt-
működés és szembenállás helyzetéből következett a remény és a félelem. Mági-
kus jellegű a szabadkőműves alkotmány utolsó mondata: „A virtus nem fél a 
szörnyektől." És ennek jelentősége szimbolikus és valóságos, mert így is bekap-
csolódtak a nagy hagyományokra visszatekintő összeurópai erénydiskurzusba, 
amelyben a virtus szerepe védelem a történelem kiszámíthatatlansága, a fortuna 
ellen. Erre szükség is volt. Közben megjelent az illuminátus rend, amely világtörté-
nelem-alakító céljainak a meghirdetésével kihívta maga ellen a sorsot. A felvilágo-
sult abszolutizmus rossz szemmel nézte az illuminátusokat, akik lassan az ellenfel-
világosodás és minden antiokkult okkultizmus célpontjaivá lett. Ugyanakkor a bécsi 
páholyokat megpróbálták ellenőrzésük alá venni, és így magyarok is kapcsolatba ke-
rültek velük. A főhatalommal való együttműködés és szembenállás dialektikáját az 
irodalmi térben Schiller Don Carlosa jelenítette meg, alapvetően illuminátus példák 
szemmel tartásával, és nem véletlen, hogy ez a tragédia a magyar felvilágosodás és 
liberalizmus kvázi-kötelező olvasmánya lett, hiszen nálunk is érlelődtek, és be is kö-
vetkeztek valóságos tragédiák. 

Együttműködés és szembenállás eredménye az 1785-ös magyar kancellá-
riai elaborátum, az alkotmányos abszolutizmus magyar — rendiséget és felvilá-
gosodást egyeztető — programja, a szabadkőműves világot jól ismerő Ürményi 
József és a szabadkőműves — talán még illuminátus — Pászthory Sándor mun-
kája.5 József, mint tudjuk gunyorosan elutasította Ürményiék munkáit, a sza-
badkőművességen is csak élcelt, nem hatot ta meg Esterházy felségelőterjesz-
tésébe foglalt humanitárius szabadkőműves hitvallás. A magyar szabadkőmű-
vesek arra sem számíthattak, hogy az uralkodó környezetében működő „testvé-
rek" felkarolják programjukat. Mégis a szabadkőműves szolidaritás valamiféle 
véleményszabadságot biztosított, hiszen a keményebb megtorlás veszélye nél-
kül kifejthették, hogy nem értenek egyet a kemény centralizációval, és fájlal-
hatták, hogy Őfelsége rossz tanácsokra hallgat. Igaz, számíthattak arra is, hogy 
József nem büntet az ellenkező véleményért, bár azt nem vette jó néven, hogy a 
kancelláriai munkálatról az udvari belső körökön kívül mások is értesültek. De 
a lényeg az, hogy — hála a szabadkőművességnek és az uralkodó nyitottságá-
nak — egyelőre még érvényesülhetett valamiféle szabad diszkusszió a nyilvá-
nosság nélküli nyilvánosság terében. 

4 „Tartománybeli főmester II. Józsefnek uralkodása alatt magyarországi főkancellárius gróf 
(később herceg) Pálffy Károly volt, előtte talán főkancellárius gróf Esterházy Ferenc, kinek halála-
kor a kőmívesek Bécsben egy kőmíves halotti beszédet is nyomtattak" — emlékezett Kazinczy Fe-
renc. MTAKK, K 605. 56. 

5 A munkálatot feltárta és hosszan elemzi Hajdú Lajos: II. József igazgatási reformjai Ma-
gyarországon. Bp., 1982., továbbá Antal Szántay: Regionalpolitik im alten Europa. Bp., 2005. 70-94. 



A titkos-társasági tapasztalatok az élet legkülönbözőbb szintjein beépül-
tek a politikai kultúrába. Lipót már bejáratos volt a titkos-társasági világba, ott 
szerzett tapasztalatait maga is kamatoztatta, amikor felállította a maga titkos 
Társaságát, ezt a titkos propagandaközpontot, azzal a céllal, hogy polgárhábo-
rús hangulatot teremtsen, majd „demokratizálja" a rendi alkotmányosságot, a 
nemesség visszaszorításával, paraszti és városi rend diétái képviseletével. Ez a 
machiavellizmus már az alkotmányos abszolutizmus patológiája felé mutat . Fe-
renc nem is kísérletezett tovább, elégette atyja bizalmas iratait, szélnek eresz-
tette a Társaságot, korlátozta, majd betiltotta a szabadkőművességet, egyszó-
val: uralmával beköszöntött „a kettős reakció," hogy Horváth Mihály találó ki-
fejezésével éljünk. 

Kérdés mi maradt a titkos társasági demokratikus kultúrából? 
Először is annak fizikai valósága: munkanélküli ügynökök, páholy nélküli 

szabadkőművesek. Ugyanakkor élt a titkos-társasági mitológia, annak közpon-
ti eleme: a konspirativ mindenhatóság illúziója, az okkultizmus kultusza. Ezt 
erősítette a történelem a maga váratlan és fantasztikusnak tetsző fordulatai-
val, és ezt erősítette a racionális útkeresés igénye is. Mindezek kölcsönhatása-
ként született az ún. jakobinus mozgalom. 

Nem tudni, hogy ezt Martinovics Ignác mennyire hitte, és mennyire csak 
mások hiedelmeire játszott rá, amikor fantasztikus jelentéseit formába öntötte 
az illuminátusokról és a jezsuitákról, a világtörténelem-alakító okkult erők tob-
zódásáról. Paradox módon életében „a kettősség drámáját" egy szépíró, Bánffy 
Miklós ragadta meg. Nála „egy 'Übermensch-Martinovics' volt az, aki életre 
kelt, bár a történelmi adottságok lényegesen átalakították a szunnyadó motívu-
mokat, a mögött kettősség legbelől szabadságideált, az 'Übermensch' önzése 
helyébe belső, forradalmi morált állítottak valakinek a szájával."6 A történet-
írás általában ilyen vagy olyan előjellel valamiféle protobolsit farag ebből az 
embertestvériséget és embermegvetést egyszerre valló, hol belülről, hol kívül-
ről hatalomra törő besúgó-forradalmárból. Fellépése és historiográfiai értékelé-
se alighanem jelzi, hogy a modern politikai technikák, és azok patologikus for-
mái is a felvilágosodással járó szekularizációval születtek. Az ún. jakobinus 
mozgalom politikai racionalitását alighanem Fessier Ignác Aurél fogalmazta 
meg a legpontosabban, mert ugyan nem szerette Martinovicsot, de úgy vélte, 
hogy egykori barátja összeesküvésével a francia hódítással várható társadalmi 
polgárháborúnak akarta elejét venni, „a szülési fájdalmakat saját hazája szá-
mára enyhíteni akarta, ahol az adott viszonyok között fájdalmasabbak és rom-
bolóbbak lettek volna, mert Magyarországon a közember szellemi és érzelmi 
műveltsége, jogfelfogása mélyen alatta állt, mint a francia köznépé".7 A szak-
irodalom ezt a helyzetértékelést nem szokta mérlegelni, hagyományos népkul-
tusza miatt. A vádlottak sem vallottak ilyesmiről, mert azt nyilván kezdeti nai-
vitásukban is felismerték, hogy ha ilyesmit elmondanak, akkor a felségsértés 
vádja igazolódik, ugyanakkor a maguk módján megerősítették Fessier állítását. 
Szentmarjay vallomásában önmentésnek állította be a mozgalmat, mert az „al-

6 Bánffy Miklós: Naplegenda. Budapest, 1944. 467-477. 
7 J. A. Fessier: Die Geschichten der Ungern und ihrer Landsassen. X. Leipzig, 1825. 664. 



ternatíva" nem volt más, mint: „vagy anarchiába fulladni, vagy orosz vagy tö-
rök megszállás".8 Batsányi János — akit 1794-ben ártatlanul fogtak perbe — 
viszont 1793-ban Aranka Görgynek azt írta Erdélybe, hogy „mivel az észnek jó-
zan világossága előre nem ment, revolution í la Hora és Closka fog lenni".9 

A racionális helyzetmérlegelés szorosan összefonódott a titkos-társasági 
mitológiával, és annak játékos mozzanataival. Martinovics íróasztal-machiavel-
lizmussal és játékos matematikus elmével — mint egy modern erőszak-specia-
lista — programozta a forradalom radikalizálódását, olyan formán, hogy aztán 
vádlottként okkal hangsúlyozza, csak Lipót programját akar ta kivitelezni, hi-
szen a két társaságnak egymást ki kellett volna oltania, ő pedig csak Lipót re-
formpolitikáját folytatta volna. Kazinczy később olyan megbotránkozással írt 
Martinovics terveiről, hogy sorai között érezzük az erkölcsi és fizikai undort is. 
Ugyanakkor részben a titkos-társasági mitológia vonzásával magyarázható 
olyan kiváló emberek részvétele, akik ismerték ezeket a „játékos" részleteket. 
A szervezkedés „naiv módja" tetszett Hajnóczynak is, az, ahogy „a felvételi sza-
bályokban" egyszerre rejtve és mégis nyilvánvalóan körülírták, hogy miként 
szervez be minden egyes tag két új tagot, és így majd ezrekre dagasztják a tagok 
számát, anélkül hogy ezek ismernék egymást. És ha majd 200 000 főre rúg a ta-
gok száma, kirobbantják a forradalmat, természetesen Robespierre beleegyezé-
sével.10 Ugyanakkor a titok-kultusz ugyancsak mitikus dimenziókkal bíró vir-
tus-kultusszal párosult. Kazinczy bíráinak és olykor bíráinál is kegyetlenebb 
anyjának őszintén vallotta meg, hogy „a barátság és virtus szép tévedése" ve-
zette az összeesküvésbe,11 a börtönbe és aztán az élet útjain. 

A titkos-társasági kultúrából végül is a vérmezei vesztőhely történelem-
formáló emléke maradt meg, a heroizmusnak kijáró tisztelet és a kemény me-
mentó, az antikonspirációs ösztönzés a nyilvánosságra, arra, hogy a politikában 
a titkostársasági technikákat messzemenően kerülni kell, és amíg sikerült ki-
harcolni a nyilvánosságot, megmaradt a magántársasági demokratikus kultúra 
hosszútávon érvényesülő valósága. 

ízlés, filozófia, poézis avagy Kazinczy eredetisége 

A magán-társasági demokratikus kultúra az írók köztársasága, „írói de-
mokráciánk" - Berzsenyi Dániel kifejezésével. Ez volt az a „láthatatlan egy-
ház", amelyet Armbruster, udvari tanácsos fel akart bomlasztani.12 Valójában 
láthatatlan páholyként működött. Kohézióját a barátság és a virtus, és termé-
szetesen a közös munka, és a teljesítmény tisztelete biztosította. A magántársa-
ságra pontosan illik az, ahogy Kazinczy a szabadkőművességet jellemezte: „Én-
nekem a kőművesség oly társaság, amely kis karikát csinál a legjobb szívű em-

8 A magyar jakobinusok, II. 110. 
9 Bacsányi János: Költeményei válogatott prózai írásaival egyetemben. Szerk. Toldy Ferencz. 

Pest, 1865. 252. 
10 iß. Barta János: Illúziók és realitás a magyar jakobinusok mozgalmában. Századok, 1995. 

4.SZ. 895. 
11 A magyar jakobinusok, II. 348.; KFL XXII. 10. 
12 Wertheimer Ede: Az 1807-ik évi magyar országgyűlés. Századok, 1896. 305. 



berekből, melyben az ember elfelejti azt a nagy egyenetlenséget, mely a külső 
világban van".13 Ez a karika hasonló a szeretet kötelékéhez, amely Schillernél 
láncként fogja össze a természetet. Aki széttöri bűnös, és tragédiát okoz.14 Ka-
zinczy már-már gyűlölte azt, aki nem kapcsolódott be a szeretet — magántársa-
sági kultúrájának — láncába, mint Batsányi Jánost,15 vagy aki kiszakította ma-
gát a láncból, mint Döbrentei Gábort. A magántársaságban a szabadkőművesek 
formális titka informális titokként élt. „Jót és jól, ebben áll a nagy titok" — val-
lotta Kazinczy, egyszerre fellebbentve a fátylat és elleplezve, hogy mit is jelent-
het a jó és jól, aminek kultusza összetartott. A szimbólumélmény is — rítus nél-
kül — élt és hatott. „... szörnyölőknek szörnyölő fia" — írta Berzsenyi ifjabb 
Wesselényi Miklósról CDöbrentei Gáborhoz), és ezt igazán az értette, aki ismerte 
a szabadkőműves alkotmány jelszónak beillő zárómondatát. Ez csengett vissza 
idősebb Wesselényi Miklósnak a diétái elnökhöz intézett szavaiból: „...engemet 
József császár szenvedni megtanított, de félni nem."16 Anekdota ez, de történe-
lemformáló anekdota. És még inkább az volt a szabadkőműves szolidaritás to-
vábbélése. A szabadkőműves Bánffy György, erdélyi gubernátor és Teleki Sá-
muel kancellár elaltatják az erdélyi jakobinusok után való nyomozást. Aztán 
Wesselényi, aki bajba kerülhetett volna, ha nem szakad meg a nyomozás, szinte 
tüntetően karolta fel a börtönből kilépő Kazinczyt,17 akit más korábbi testvé-
rek, mint Széchényi Ferenc is, tüntetően kerültek. 

Ha hagyományos előítéletek szellemében jelölnénk Kazinczy helyét a ma-
gyar magántársasági demokratikus kultúrában, azt mondhatnák, hogy „diktá-
tora" volt annak. Csakhogy legfeljebb diktatúra nélküli diktátor. Valójában az 
ízlés prófétája volt, az ízlésnek, amely — Dilthey szerint — az irodalomban 
olyan jelentőségre tet t szert, mint a filozófiában a módszer.18 Az ízlés kultusz az 
én-kultúrával párosult, aminek lényege az önkifejezés és az önmeghatározás 
szabadsága, az altruizmus és önérdek érvényesítés politikai gazdaságtana je-
gyében az egyén feltárulkozott, hogy cserébe megnyerje a társadalom bizalmát. 
Ehhez kellett az ízlés. így aki — hangoztatta Herder a Kalligonéban — „a nép íz-
lését javítja, az emberiség jótevője".19 A magántársasági demokratikus kultúra a 
kor antropológiai forradalmának biztosított keretet, mely forradalom, mint min-
den forradalom, filozófiai alapokra épült. 

Ma már egyre inkább úgy látjuk, hogy Kis Jánosnak nem egészen volt iga-
za, amikor így panaszkodott: „A filozófia pedig, s különösen annak speculativus 
része éppen olyan esméretlen sziget, melybe eddig egy magyar író sem mert ki-
szállani." Es így „a magyar helikon más tudós nemzetekéhez hasonlítva, olyan 
amilyen a tavasz kezdetével szokott lenni egy szomorú erdő, ahol még csak alig 

13 Kazinczy Ferenc levelezése. I. Szerk. Váczy János. Bp., 1890. 53. 
14 Rüdiger Safranski: Schiller oder Die Erfindung des Deutschen Idealismus. Wien, 2004. 

85-87, 225-227. 
15 Miskolczy Ambrus: Termékeny haragvások avagy a Szabadság-óda „rejtélye". Holmi, 2007. 

2. sz. 145-167. 
16 Kemény Zsigmond: Tanulmányai. I. Pest, 1870. 35. 
17 Trócsányi Zsolt: Wesselényi Miklós. Bp, 1965. 24-25. 
18 [Wilhelm] Dilthey: Élmény és költészet. Ford. Várkonyi Hildebrand. Bp , 1925. 16. 
19 Johann Gottfried Herder: Werke. VIII. Szerk. Hans Dietrich Irmscher. Frankfurt am Main, 

1998. 842. 



kezdenek a fák zöldelleni, s egynéhány fllemilék énekelni, amelyeket csaknem 
senki sem hallgat." Sőt: „Nálunk többnyire a filozófusok úgy néznek a poézisre, 
mint alávaló gyermekjátékra [...] másfelől a poéták vagy inkább versfaragók 
megvetve s alacsonyan gondolkoznak a filozófiáról."20 

Kazinczy munkássága is gyengíti ennek a látleletnek az érvényét. Nem az 
a kérdés, hogy mennyire értette meg a kor filozófiai rendszereit, hanem az hogy 
miként alkalmazta, és ötvözte az egész magyar felvilágosodásra jellemző ha-
szonelvűséggel. Ennek a szintézisnek a termékei verses levelei, igaz egy részük 
talán csak érdekes kordokumentum, de a Prof. Sipos Pálhoz című episztolája 
remekmű, az „esméretlen sziget" meghódítását példázza, — hála a magántár-
sasági kultúrának. Mert ezt Kazinczy — látni fogjuk — nem egyedül írta, ha-
nem annak köszönhetően, hogy a magántársasági demokratikus kultúrában a 
kommunikációs forma a levél volt, még a szabadkőművesek számára is, ahol 
megtűrték őket. Feszler Ignác Aurél szerint „Az egyes megvilágosodott és töké-
letes szabadkőműves jobban teszi, ha minden páholybeli tevékenységtől távol 
tart ja magát, és inkább ismereteinek, tapasztalatainak és meglátásainak baráti 
közlésével vezet a fény felé egyes érdemesnek talált páholytestvéreket."21 A tár-
sas összejövetel veszélyes rendőri spekulációkra adott alkalmat. A levél viszont 
ellenőrizhető volt, felbontható, és bontogatták is, és ezért a kor levelezési kul-
túrájának az önkifejezés és önleplezés feszültsége ad sajátos jelleget, legyen szó 
a papírra vetett sorokról vagy arról, amit a sorok közül kellett kiolvasni. Ber-
zsenyi Dániel szerint leveleiből lehet megismerni az embert, és nem beszédé-
ből.22 A levelezés erősítette a barátságot, már azért is, mert ízlésre és udvarias-
ságra kötelezett, a távolság pedig szépített. 

Kazinczy és Sipos barátsága is azután mélyült el, hogy az egykori sárospa-
taki tanár Tordosra ment papnak. Sipos ugyanis nemcsak a komoly matemati-
kához értett , mint az izométer feltalálója, hanem azt is felmérte, hogy évi tíz-
ezer forintra rugó papi bére a többszöröse a tanári fizetésnek. És így és itt lehe-
tett Kazinczy szerint „a legboldogabb ember, akit láttam, mert azt is bírja, amit 
nem óhajtott, s amit nem bír, sem nem óhajtotta, sem nem óhajtja, sem óhajtani 
nem fogja. Óhajt még is egyet; azt, hogy a Kant filozófiája találna több kedve-
lőt".23 Valójában Fichtéhez hasonlóan fantáziált, és hozzá méltóan, túllépve az 
iskolafilozófia didaktikai kötöttségein. Kazinczy fel is ismerte benne a rendkí-
vüli tehetséget, aki egy-egy hosszabb levélterjedelmű esszével örvendeztette 
meg. A széphalmi mester bíztatta is barátját , hogy írjon filozófiai költeménye-
ket, és így érvelt: „A mi korunk frivolitásnak kora: megalacsonyítottak ben-
nünket, hogy velünk mind azt tehessék, amit akarnak. Illő, hogy ki erőt érez 
magában, ellene szegezze magát a reánk törő szörnyű veszedelemnek. Poétái 
munkák erre igen alkalmatosak, mert a nem siket olvasót vonszák az olvasásra. 
Ezért öltöztetem poétái formákba a filozófia tárgyait, amennyire tőlem kitelik, 
és a poézisi előadásra alkalmatosak."24 Ez világos program: ellenállás poézis által. 

20 Kiss János: A magyar nyelvnek mostani állapotjáról. Pest, 1806. 39., 122., 124., 126. 
21 [I. A.] Fessier: Rückblicke auf die letzten sechs Jahre seiner Logenthätigkeit. Dresden, 1804. 4. 
22 Csetri Lajos: Egység vagy különbözőség? Budapest, 1990. 339. 
23 OSZKK, Quart. Hung. 4053. Kazinczynak erdélyi levelei, 94. 
24 KFL IX. 270. 



A Széphalom és Tordos közti levélváltások nyomán született az említett 
talányos remekmű, és benne a „Szabadság-óda".25 Talányos, mert ennek az 
ódának a forrását mindeddig nem sikerült megtalálni. Márpedig Kazinczy ma-
ga is elárulta leveleiben, hogy honnan merített, csakhogy félrevezette olvasóit 
és kutatóit, mert Sipos latin nyelvű metafizikai szabadvers-jellegű rövid érteke-
zéseire utalt, mint forrásra, márpedig ilyenek nem voltak, annál több német 
nyelvű, amelyeket Rumy Károly György még némileg stilizált is, mert ki akar-
ták adni, amiből aztán nem lett semmi. (Aztán Rumy fia akarta kiadni apja mű-
veként egy antológiában, amelynek kiadását az 1848-as események hiúsították 
meg.) De mielőtt a „Szabadság-ódá"-ra térnénk, lássuk előbb a konstrukció 
egészét. A verses episztola a gnózis és a Fichte-féle én-kultusz ironikus megjele-
nítése, a gnózisé, amely a kor német filozófiáját is áthatotta, amikor a világot 
mint akaratot és képzetet jelentette meg, vagy aztán a szellem önmozgásaként. 
Kazinczy elöljáróban a két isten ő érette vívott küzdelmét ecseteli, a jó és a 
rossz istenét, akiknek seregeit egyrészt „ész és szív vezérlik", másrészt a „test" 
és „ördög". Majd az ember nembeli és közösségi szabadságának transzcenden-
tális távlataival és a valós helyzettel való számvetés következik: 

Azt hittem, és azt volnék hinni kész, 
Ámbár gyalázatjára van nememnek, 
De a való való, bár nem mosolyg, 
Hogy népünk rabnép s nem szabad; hogy azt 
Fekvése, példa, vére, kor vezérlik. 
Pythagorasszal most egekbe száll, 
S csodálja a szférák mennyei zengzetét, 
Majd a baromhoz süllyed, és alább; 
S midőn szeméről a veszélyes hályog 
Lehull, magát elundorodva látja; 
S az érthetetlen mind így, mind amúgy, 
Nem több és nem kevésb, mint föld lakója. 

A költői monológban kergetik egymást az ellentétes gondolatok, amíg a 
költő el nem szenderedik, és álmában fel nem hangzik a Szabadság-óda, amely 
nem más, mint Sipos esszé-levelének parafrázisa. Ez a levél pedig Fichte egyik 
írásának parafrázisa lenne. Valójában a Sipos-által jelzett flchtei mű és Sipos 
esszé-levele közt nincs szószerinti egyezés, de bennük van az önirónia mentes 
filozófus magabiztosságának bizonyossága. Fichte például azt fejtegette, hogy 
„csak rendszeres filozófiai tanulmányokkal lehet a valláshoz és áldásaihoz fel-
emelkedni, és aki nem filozófus, az örökre el van zárva Istentől és az O országá-
tól"; ha pedig a filozófus tudományos előadást tart, eleve az igazság birtokában 
van, mielőtt még érvelne.26 Sipos mintha nem vette volna észre, ami ma már 

25 Miskolczy Ambrus: Termékeny haragvások, avagy a Szabadság-óda „rejtélye". Kazinczy Fe-
renc nyílt és rejtett dialógusa Batsányi Jánossal és Sipos Pállal. Holmi, 2007. 2. sz. 145-167. 

26 Johann Gottlieb Fichte: Die Anweisung zum seligen Leben. Szerk. Hansjürgen Verweyen. 
Hamburg, 1983. 28., 32. 



evidencia: Fichte számára az abszolút én transzcendentális illúzió.27 Hiszen az 
ember még saját magában lévő szabadságnak sem lehet tudatában, „mivel a 
szabadság a végső magyarázata minden tudatnak és ezért nem tartozhat a tu-
dat teréhez. De tudatában lehetek annak, hogy empirikus énem bizonyos ren-
deltetésénél akaratom vagy más ok által nem vagyok tudatában ennek az ok-
nak és ennek az akaratnak sem, és az ok nem tudását a szabadság tudatának le-
het nevezni, ha már alaposan megmagyaráztuk magunknak, és ezt itt így akar-
juk nevezni. Ebben az értelemben saját cselekvésünk szabadnak tarthatjuk."2 8 

Kazinczy mintha erre érzett volna rá, anélkül hogy Fichte fantáziálásá-
ban elmerülhetett volna, miközben Sípos azt tette. Mert Kazinczy ugyan szinte 
szó szerint szedte versbe Sipos szövegét, de egy adott ponton megtorpant. Vers-
be szedte azt, hogy 

«Csudálatos szent istenné, Szabadság! 
Vagy-e te? vagy hogy vagy, csak untalan 
Vágyásunk képzel? ... 

Majd hosszú eszmefuttatás következik a szabadság biztosításának lehető-
ségeiről, aminek egyik tanulsága: 

... aki tőled vette szellemét, 
Az tégedet szelídebbnek tapasztal; 
Nehéz bilincseit játszva csörteti; 
Kezéről a vas önmagában hull le, 
S elzárva börtönében is szabad. 

Csakhogy a szükségszerűség és meghatározottság börtönéből mégsem le-
het kitörni: 

...nincs semmi néked lehetetlen, 
Ámbár mind, ami van, szükségesen van. 
Ellenkezés nekünk! de csak nekünk, 
Mert tégedet mi meg nem foghatunk...» 

Eddig követte Kazinczy Sipost, és ott már megtorpant, ahol Sipos fantázi-
ája olyan transzcendentális távlatokba emelkedett, ahonnan az anyagi világot 
is megmozgatta: „Ki hisz benned mindenható szabadság? Aki igen, az hegyeket 
hegyekre tornyosíthat, ha csak akarná, és ez nem a dolog lehetetlenségén mú-
lik, csak és kizárólag az ő akaratától függ, attól, hogy ezt miért nem akarhatja. 
O képes saját szabadságát igaz szükségszerűséggé tenni, ezért igaz tisztelőd 
imádásra méltó istennő; tisztel téged, csak azért, hogy tiszteljen, és távol áll 

2' Jean-Louis Dumas: Histoire de la pensée. II. Paris, 1990. 349-350. 
28 Johann Gottlieb Fichte: Ueber die Bestimmung des Gelehrten. Leipzig, [é. n.J Philipp Reclam 

junior, 25. 



tőle, hogy téged használjon, mert tudja, hogy drágább vagy mindennél, amire 
mi téged használni gondolhatnánk." 

Ezt és a folytatást már Kazinczy kihagyta. Viszont metafizikai „badar be-
s zéd inek nyilvánította a Szabadság-óda időn és téren átívelő csapongásait, 
mert „ízletem / Más útra vonsz el..." a „való és a szép" vezeti. Viszont 

Én nem mosolygom a zsargont, s kerülöm, 
Akik mosolygják, mert az nékik új, 
S egyedül azt értik, amit minden ért: 
Ja j annak, akinél homály marad 
Az, ami az értelmesnek nem homály! 
De még is a sok sok. 
S a Bölcs szabad? 
Oh az! ha néki csendes éjszakát 
S jó reggelt nem mond más nap a — profósz. 

Kazinczy Sipos filozófiájával szembeni kétértelmű magatartását: az ironi-
kus elhatárolódást és a csodálatot egyik eddig ismeretlen levelében is kifejtette: 
„Az ő tanításai — írta Lészai Dánielnek — nálunk kevés javallást nyernek, 
mindazért mivel itt a gondolkozást is normákhoz akarjuk szabva látni, mind-
azért mivel azt, amit ez a nem testi világban szállongó poéta-filozófus mond, mi 
fel nem érjük, megérteni nem tudjuk. Sok Arithmiai József feléri és megérti, de 
a zsidóktól való félelem miatt megtagadja mesterét, s füleket is vagdal le, ha rá-
ijesztenek."29 Kazinczy még érezte, hogy a fenomenális és a noumenális világot 
a szép köti össze. Költeményével is erre tört. Ezt az igényt erdélyi úti leveleiben 
prózai módon így adta elő: „Midőn azt a fejezetét vevém, melyben a metafizikai 
szabadság fordul elő, azt kérdém magamtól, ha azt a sovány dolgot s azt a badar 
beszédet tudnám-e magyarban úgy adni, hogy olvasható legyen? Egy prológust 
elébe, még pedig dévajkodás hangján, s végébe egy epilógust, hogy a sötét tárgy 
elevenséget kapjon, mondám magamban, s egy-két nap alatt a munka készen 
állott. Sipos tudta, mennyire szeretem őt, tudta, mely örömmel vettem ezeket 
az ő dolgozásait; és mégis egészen le vala verve ártatlan játékom által. Azt szen-
vedte, amit szerelmes ifjú, midőn leánykájából, bár barátjai, tréfát űznek."30 A 
költő pedig az episztolát nem adta ki. nem akarta barátját megbántani, és talán 
azért sem, mert nem volt aktuális azon elgondolkozni, hogy a Szabadság az 
adott világban valóban öncsalásnak tűnhet, és valóságos börtönbe vezet. Nem 
kétséges, hogy a börtönvilágról szerzett tapasztalataink és az erőszak jelenléte 
tesz fogékonnyá Kazinczy üzenetei iránt, és költeménye újrafelfedezését egyre 
aktuálisabbá teszi. 

Igaz, aki Kazinczyt olvas, szembe kell néznie az irodalmi köztudatban fel-
lelhető értetlenséggel, és valamiféle furcsa népfronttal. A saját eredetiségének 
kiemelésére törő Kuncz Aladár így temette el az írót: „Kazinczy nem volt refor-

29 Cluj, Arhivele Nationale, Fond Nagy Leopold [A raktári jegyzékben tévesen: Nagy László] 
33. Ritkaságok című füzet, 1817: Kijegyzések Kazinczy leveléből. 

30 Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek. I. Kolozsvár, 1944. 161-162. 



mátor, legfeljebb a nyelvnek legpajkosabb játékosa, nem volt író, mert egyetlen 
sora vagy gondolata se ment át a köztudatba, ő korának egyik legműveltebb, 
legfinomabb gondolkodású, s nagy tevékenységgel megáldott úriembere volt, ki 
passzióval írt sokat, s e sok írásával élénk és jóra fejlődő mozgalmat támasztott. 
Irodalmunk egyik legkedvesebb, legszeretetreméltóbb alakja lesz mindig, ha-
csak nem fogják ama fellegpiedesztálon tartani, hol szétfolynak a kontúrok, s 
hová csupán a magunkba diktált, értelmetlen, de kötelező bámulat ér fel."31 Két-
ségtelen Kuncz maga szeretetre méltó, és tőle is csak emlékirat-regénye marad 
fenn, akárcsak Kazinczy emlékezései, ő maga is szervezőmunkával tűnt ki. Né-
meth Lászlóra magára is illik valami jellegzetes Kazinczy-jellemzéséből, amikor a 
széphalmi mester nyugatosságának és nyelvújításának konstruktív jellegét vonta 
kétségbe, és a magyarság legnagyobb hibbantójának nevezte. És ki tudja, mi lett 
volna Németh László legjobb regényének a címe, ha Kazinczy nem hozza forga-
lomba az iszony szavunkat. Szekfű Gyula pedig a nyelvújítás célszerűségét és Ka-
zinczy írói eredetiségét kérdőjelezte meg, és már-már a feudális nacionalizmus ve-
zérének tette meg őt, hogy aztán a Szekfű-epigonizmusban már kifejezetten az is 
legyen, bár maga a fogalom — feudális nacionalizmus — látszatparadigma, és 
lassan csak historiográfiai kuriózum. A helyzet iróniája, hogy Kazinczy találta 
ki az egyetem és a szellem szavunkat, ha ezek nem lennének, akkor Szekfű az 
univerzitás katedrájáról nem szellem-, hanem szellettörténetet hirdetett volna. 
Hitelesebbnek tűnik Weöres Sándor ítélete: „Episztoláiban, epigrammáiban rejlő 
esztétikai nézetei nagyrészt ma is érvényesek; nem érthetünk egyet egyoldalú 
szellemi arisztokratizmusával, a vulgáris irodalom megvetésével. De csak a mű-
vészetben volt arisztokrata, a politikában mérsékelt demokrata volt."32 Nos, 
éppen ezért vette észre Kazinczy a populáris irodalomban a demokráciát veszé-
lyeztető vulgaritást. Alighanem felismerte a felvilágosodás-ellenességet Gva-
dányi József verselésében. És az összehasonlítás kedvéért lapozzunk csak bele 
ebbe a vulgáris irodalomba, lássuk, miként jelenítette meg a gnózis problémáját 
Mátyási József: 

Azonban, útitárs! jer Isten hírével, 
Tézeusszal indulsz és szerencséjével? 
Ha régentén őtet menté a Gnoszisz esze: 
Itt a vezérfonál én velem is — nesze!33 

Nem vitás, nem ez Mátyási legjobb verse,34 de alkalmas arra, hogy érzékel-
tessük, mit is jelenthet a gyakorlatban az „ízletem", mármint az ízlés kultusza 
a vulgáris irodalommal szemben. Kazinczynak minden oka megvolt arra, hogy 
Mátyásit megvesse, mert eljutottak hozzá is a fáradhatatlan versfaragó xenofób 
klapanciái. De ennél fontosabb, hogy Kazinczy mintha megérezte volna a gnó-
zisban rejlő robbanó töltetet, de idézett költeményében felülkerekedett parodi-

31 Kuncz Aladár: Váczy János: Kazinczy Ferenc. Nyugat, 1909. 14. sz. 
32 Három veréb hat szemmel. II. Szerk. Weöres Sándor. Bp., 237-238. 
33 Mátyási József: A barátság és annak mestersége. Pest, 1821. 126. 
34 Mesterkedők. Szerk. Kovács Sándor Iván. Bp., 1999. 244-263. 



záló hajlama. Heine viszont meglehetősen kísérteties pontossággal vázolta fel, 
hogy a német filozófia, — Mátyásival szólva — „a gnoszisz esze" olyan forrada-
lomhoz vezet, hogy — militáns emberellenes ideológiai csoportok tobzódása 
nyomán — mellette „a francia forradalom csak ártalmatlan idillnek tűnik". Hi-
szen a kantiánusok nem kímélik a jelenségvilágot, és elszánják magukat arra, 
hogy „a múlt utolsó gyökerét is kitépjék," a Fichte-követőket „akarat-fanatiz-
musuk" vezeti, nekik a mártírság csak látszat, miközben gondolatvilágukban 
megközelíthetetlenül elsáncolják magukat, a természetfilozófusok pedig a for-
radalmat és a rombolást azonosítják.35 Úgy látszik, Heine amikor a német filo-
zófiából indult ki, nem olvasta Sade-féle „boudoir-filozófiát", amely sok vonat-
kozásban megelőzte már Nietzschét is, és az ő gnózisát. Kazinczy még kevésbé 
ismerhette Sade-ot. De Heinével együtt mélyen egyetérthettek Herderrel, aki 
szerint „ahol baj van az érzelmekkel, ott a filozófia hitvány szolgálatot tesz".36 

így aztán Kazinczy is őrizte az 1789-es idill emlékét, de a börtön után még 
László öccse előtt is alakoskodott, és amikor a forradalom szóba került köztük, 
inkább „által csaptam a Haza s nemzet szent szeretetére, mely minden virtus-
nak nemzője".37 így próbált úrrá lenni prófosz-komplexusán, és hű maradni ön-
magához, és Rousseau-hoz, akinek a Társadalmi szerződését és lengyel alkot-
mánytervét le is fordította. Egyébként amikor Pierre Manent azt szorgalmaz-
za, hogy ne csak a gazdasági haszonlesés, hanem politikai lojalitás is kapcsoljon 
az Európai Unióhoz, akkor maga is Rousseau-hoz folyamodik, egyik politikai 
töredékének a parafrázisát nyújtva: „...Rousseau volt az, aki az általános em-
beri szánalom erényeinek és korlátainak tudatában azt hangsúlyozta, hogy a 
hazafiság a legnagyobb erények forrása, hogy más ilyen forrást még nem talál-
tak, és bizonyára nem is fognak találni. Ahhoz, hogy az emberi érzés erőre, 
méghozzá tartós erőre kapjon, mondta Rousseau, ezt az érzést egy partikuláris 
közösségre kell koncentrálni. Ha az érzést az egész emberiségre terjesztjük ki, 
akkor bizonyára igazságosabb és erkölcsösebb, legalábbis elvben, de sokkal 
gyengébb: gyenge ahhoz, hogy egy elfogadhatóan igazságos és boldog emberi 
szövetkezést alátámasszon."38 A 19. századnak ez lett a nagy problémája, és ná-
lunk az, hogy miként lehessen a kérdést a nyilvánosság elé vinni a magántársa-
sági demokratikus kultúra berkeiből. 

A Berzeviczy-Kazinczy vita és birodalompolitikai összefüggései 

Paradox módon, ha a nemzetről vitatkozni kellett, akkor az a Kazinczy lé-
pett a nyilvánosság terére, aki örök félelemben élt. A felvilágosodás belső fénye 
vezette, és dolgozott benne az, amit Kant filozófiája is csak megerősített: a jó 
akaratnak nincs szüksége legitimációra. Elete és újkori történelmünk első nagy 
vitáját Berzeviczy Gergellyel folytatta. Látszólag a nyelvi nacionalista csapott 

35 Heinrich Heine: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. (1834). Hein-
rich Heine: Sämtliche Werke in zwei Bänden. II. Essen, Lé. n. ] 66-67. 

36 Johann Gottfried Herder: Briefe. III. Szerk. Wilhelm Dobbek, Günter Arnold. Weimar, 1978. 27. 
37 Kazinczy Ferenc: Az én életem. Szerk. Szilágyi Ferenc. Bp. 1987. 219-220. 
38 Pierre Manent: Politikai filozófia felnőtteknek. Ford. Kende Péter. Bp., 2003. 330.; Vő. 

Jean-Jacques Rousseau: Oeuvres complètes. III. Paris, 1964. 536. 



össze a kozmopolitizmusra hajló, és mélyreható társadalmi reformot igenelő 
patriótával. Sinkó Ervin mesteri Kazinczy-esszéje szerint a vita „a magyar ha-
zafiságot, a magyar nemzeti koncepciót illetően voltaképpen Kazinczy konflik-
tusa Kazinczyval", tehát a nacionalista a hajdani jozefinistával, azaz önmagá-
val - a poszt-jozefinista Berzeviczyvel, mint a maga kozmopolita alteregójával vi-
tatkozott.39 Nem kétséges, hogy Kazinczy maga is karrier-jozefinista volt, amikor 
mint tanfelügyelő József császár nyelvrendeletét szinte dicsőítette, hogy aztán né-
hány év múlva a magyar nyelv hegemóniáját hirdesse. 

Mégis Sinkó jellemzése még inkább érvényes Berzeviczyre, mert ha vala-
ki, akkor ő volt a színeváltozások embere, vagy ha nem, akkor ő az, aki ezt a 
legalaposabban dokumentálta. Marczali Henrik, miután kezébe került Berze-
viczy Gergely 1790-es értekezése az angol királyt választó független Magyaror-
szágról, és emellett a Napóleon számára készített alkotmányterve, valósággal 
visszarettent. „Hiába, a politika még a tudós, sőt a lelkiismeretes ember ítéletét 
is megrontja" — írta őszinte elborzadással. Még jobban beleborzongott volna, ha 
ismerte volna Berzeviczynek a nemesi felkelés eltörléséről szóló művét, amelyet a 
nádornak és Károly főhercegnek is eljuttatott, főleg ez utóbbitól várva a ke-
mény fellépést. De aztán a historikus mérlegelte a nemes szándékokat, és eny-
hítette ítéletét, úgy vélve, hogy Berzeviczy Gergely ezen írásai „mutatják, hogy 
politikai, társadalmi ideáljaival szinte egyedül állott e hazában. Mutatják, hogy 
se ereje, se reménye ahhoz, hogy eszményeit honfitársai által valósíthassa meg. 
Oly nagy a távolság a való és ábrándjai közt, hogy azt csak idegen hatalommal, 
deus ex machinával hidalhatja át."40 

Valójában Berzeviczy sajátos értelmiségi pozíciót próbált kialakítani, ő 
lett a magántársasági demokratikus kultúra teoretikusa. 1795-ben Budát nem-
csak azért hagyta oda némi megkönnyebbüléssel, mert ezzel megúszta az eset-
leges vizsgálatot „jakobinus" kapcsolatai miatt, hanem úgy érezte, hogy kakas-
lomnici magányában nyugodtan dolgozhat. Ugybuzgalmában még gazdaságát 
is elhanyagolta. Első értékezésével, az osztrák gazdaságpolitika bírálatával he-
lyi körökben némi népszerűségre is szert tett , és aztán különösen azzal, hogy 
többször is kísérletezett szűkebb hazája, a Szepesség világkereskedelembe való 
bekapcsolásával. Néhány vállalkozó szellemű társával Lengyelországot is be-
utazták, hogy felmérjék a tokaji bor piacát. De az 1797-es nemesi felkelés szer-
vezésébe, a sok fizikai megerőltetésbe majdnem belehalt. Az 1802-es diétára 
nem választották meg, megyei álláshoz sem jutott, pedig mintha még továbbra 
is — H. Balázs Éva kifejezésével élve — „szinte mániákusan" hivatalnok szere-
tett volna lenni,41 és várta, hogy netán érdemcinek megfelelő magas állást kap. 
Közben elkészült a parasztság helyzetének elemzésével, ami kemény vádirat 
lett a rendszer ellen, és egyértelműen a feudális rendszer eltörlését sugallta. A mun-
ka kéziratban terjedt. Máriássy Józsefhez is eljutott egy példány, aki anélkül, 
hogy szólt volna a szerzőnek 1806-ben Lőcsén egyszerűen kinyomattatta. Már 
csak a címlap hiányzott, amikor meghívta Berzeviczy Gergelyt ebédre, és egy 
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csésze kávéval átadta a bekötött könyvet, amelyet először lefoglaltak a megyei 
hatóságok, aztán csak kéz alatt lehetett terjeszteni. Közben már Berzeviczy a 
nyilvánosság előtt is szembe került a nemesi világgal. Megírta az 1802-es diéta 
kíméletlen kritikáját, amelyben már a főhatalom fellépését igenelte.42 De azért 
a maga keserű igazságait igyekezett még megédesíteni. Munkája függelékben 
közli „X barátja" észrevételeinek kivonatát közli, mint valamiféle „fűszeres 
utóételt — pour la bonne bouche igazi tokajit". És így is hathatot t a tétel: „ha 
ma nemzet lennénk, holnap már nem lennénk gyarmat".43 „X barát" minden 
valószínűsség szerint Dessewffy József volt, akit a magántársasági demokrati-
kus kultúra politikusának tekinthetünk, hiszen leveleiben olykor igazi lényeg-
látóra valló észrevételeket tett, a nyilvános politikában pedig igyekezett igazod-
ni a közeghez. A függelék egyébként jelzi, hogy a magántársasági kultúra mér-
sékelő hatással lehetett Berzeviczyre, legalábbis annyiban, hogy saját vélemé-
nyét még annak ellentmondó nézetekkel is kiegészítette. De közben úgy tűnik, 
hogy egyértelműen csak a saját útját járta. Szellemi függetlenségét nem adta 
fel, miután mindkét hazai könyvét — Magyarország kereskedelméről és ipará-
ról, valamint A parasztság helyzetéiből — betiltották, amolyan magántanácsadó 
lett, aki felajánlja szellemi javait a főhatalomnak az emberiség és a haladás ér-
dekében, és ezt egyfajta méltósággal tette, miközben hol szorgalmazta a deus ex 
machinât, hol csak várta, és készült rá, hol együttműködött. Károly főherceg 
fellépését szinte szorgalmazta, Napóleont várta, Metternich-kel már-már együtt-
működött. Az államkancellár ugyanis időnként — 1811-ben és 1816-17-ben — 
azon törte a fejét, hogy miként lehetne a magyar alkotmányt felfüggeszteni. Ezt az 
államcsínyt poszt-jozefinista és némi kripto-bonapartista szellemben fogant írások 
megjelentetésével próbálták előkészíteni és megalapozni. Armbruster, udvari tit-
kár, aki 1807-ben főnökének, a rendőrminiszternek arról értekezett, hogy miként 
kellene szétverni a magyar írók „láthatatlan egyházát", és aki aztán Napóleon bu-
kása miatti fájdalmában öngyilkos lett, a kakaslomnici remetét is félig-meddig 
bevonta a kampányba. Azzal kecsegtette, hogy a parasztok helyzetéről szóló 
1806-os — és Magyarországon betiltott — latin művét németül is kiadják. Ber-
zeviczy először nem bocsátkozott kockázatosnak tűnő publicisztikai csatározá-
sokba. Bécsben ugyan szerették volna, ha recenzálja a magyar alkotmányelle-
nes könyveket, de ő nem vállalta a nem túl megtisztelő feladatot; Gustermann 
művének recenzióját például annak hangoztatásával utasította el, hogy az „túl 
tudományos" volt.44 Ez számára csak ürügy lehetett, és valószínű, hogy nem 
akart recenzenssé süllyedni, és láthatta, hogy értelme sem lenne. Viszont úgy 
belemelegedett a „közéletbe," hogy megírta az 1811-12-es diéta történetét, 
amelyben a nemesi osztályönzést a megrendelők szájízének megfelelően is ecse-
telte. Egyfajta statisztikai demagógiával élve kiszámította, hogy milyen sokba 
került a diétái követek napidíja, amit az adózók fizetnek, miközben még súlyos 
terhek nehezednek rájuk, és a szenvtelen objektivitás látszatával jelezte, hogy a 

42 [Berzeviczy Gergely:] Ueber den ungarischen Reichstag vom Jahre 1802. Magazin für Ge-
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királyi előadások miként fejtik ki az egész országot súlyosan érintő devalváció 
előnyeit. Majd később hasonló szenvtelenséggel jelezte, hogy a követi kar sze-
rint a devalvációval az ország vagyonának 4/5-e elveszett. Saját véleményét 
nem fejtette ki. Abban a kérdésben sem, hogy a követek felvetették a miniszteri 
felelősség követelményét. Amikor viszont a nemesség az állami adópréssel 
szemben parasztvédő szerepet játszott, már megjegyezte: „mint általában szép 
szavak, és csak szavak". Az országos sérelmek kapcsán csak a magyar nyelv kér-
désében nyilatkozott meg hosszabban, a magyar nyelv hivatalossá tételét célzó 
igyekezetet úgy minősítve, hogy „vesszőparipa, és annak is kell maradnia". Jel-
legzetes nemesi anti-arisztokratizmusra is utal az a javaslata, hogy a Nemzeti 
Múzeumot „méltányos lenne Museum Hungáriáé Josephinumnak nevezni," így 
ugyanis Széchényi Ferenc érdemeit lehetett volna kisebbíteni, és a nádorra való 
utalással az udvar szerepét erősíteni, igaz — Berzeviczy talán nem tudta — a 
nádor éppen az udvarral szemben védte — a maga módján — az alkotmányt. 
Berzeviczy alaptézise: az alkotmány csak „lepel". „Mert sok remek, felvilágo-
sult, nagy tudású, nagylelkű ember vett részt ezen a diétán, olyanok, akik nem-
csak nemesek, hanem valóban nemesen gondolkodtak, de egy elkülönült kivált-
ságos kaszt elmossa az egyesek egyéniségét, és nem ritkán ellentétes karaktert 
vesz fel." A diéta már nem más, mint „a megyei követek diktatúrája", önzésük 
„a patriotizmus álarca" mögé bújik, „a kapitalisták túlereje" érvényesül, 
ugyanis „a diéta hitelezőkből és adósokból áll". Viszont a kivételről, a sok más-
ként gondolkodóról nem tudunk meg semmit. Úgy tűnik, mintha ezek összefo-
gásában nem bízott volna, mintha ők csak egy felülről jövő fordulatban segéd-
kezhettek volna. És úgy tűnik továbbá, hogy nem tudott a nádor reformtörek-
véseiről. Márpedig József nádor elő vetette az 1785-ös kancelláriai elaborátu-
mot, olyan komoly reformokat tervezett, amelyek az 1790-es évek bizottsági ja-
vaslatait teljesítették volna ki. Némi — a magyar rokonszenveket biztosító — 
demagógiával pedig felvetette a Monarchia egészének hungarizálását: alkotmá-
nyossá tételét, olyan formán, mintha a magyar alkotmányt terjesztenék ki. 
Ugyanakkor a nádor igyekezett mozgósítani az 1790-es évek politikai vezéreit 
is. Nem tudni, hogy Berzeviczyre számított-e vagy sem. Kazinczy viszont „szív-
ből" sajnálta, hogy Berzeviczy nem jutott ki a diétára, mert ott „sok jót tehet-
ne"; de „ez az ember eltréfálta saját szerencséjét."45 Talán azzal, hogy már a ná-
dor feje fölött átnyúló bécsi kormánykörökkel kereste a kapcsolatot, olyannyi-
ra, hogy már be sem érte az Armbruster-félékkel, hanem azon törte a fejét, mi-
ként tudná a három császár a kereszténység egységét visszaállítani... Aztán a 
bécsi kongresszusnak te t t javaslatot a világkereskedelem fellendítésére, a 
Szepességet is integráló az észak-déli forgalom biztosítására. 

1816-17-ben viszont megint felvetődött az alkotmányreform ötlete. Metter-
nich tervezetét azonban Őfelsége ki sem bontotta a borítékból.46 Berzeviczy vi-
szont egyfajta eufóriában kezdett értekezni a Hormayr-féle Archiv ban, és megírta 
élete főművét „Magyarország panorámájá"-t, amelynek előszavát 1818-ban úgy 
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keltezte, hogy a Jóreménység-fokán, holott ekkor már fent eldöntötték, hogy a 
fordulat elmarad. A Kazinczy-Berzeviczy vita viszont nem maradt el. 

A vita 1809-ben indult, amikor Kazinczyhoz eljutott Berzeviczy 1806-os 
könyve a parasztság helyzetéről, és levélben jelezte a szerzőnek fenntartásait. Az-
tán álláspontját recenzióba foglalta, de a korabeli lipcsei és bécsi sajtó nem közölte. 
1817-ben Hormayr hívta fel Kazinczyt „Archivjának elősegéllésére," aki óvatos-
ságból — mivel titkosrendőrségi ügynöknek tekintette a szerkesztőt — elhárította 
az együttműködést,47 de egyetértett régi írásának a közlésével, amelyet Rumy Kár-
oly György az ő tudta nélkül küldött be az Archivnak. így Kazinczy eleinte tudta 
ellenére sodródott be a nyílt vitába. Rumy Károly György egyszerűen átírta a ko-
rábbi recenziót, és névtelenül közzé tette a Hormayr-féle Archívban, számára 
ugyanis a tét a véleményszabadság is lehetett, amit Berzeviczy nem méltányolt, 
mert Hormayrnak panaszkodott rá, hogy míg korábban segítette őt, most „hadvi-
selő hatalomként lép fel ellenem".48 (Egyébként Rumy már korábban is sokallta 
Berzeviczy poszt-jozefinista József-kultuszát, és amikor Göttingában közzé tette 
barátja értekezését, akkor olyan jegyzettel látta el, amely szerint a császár „okta-
lan és zsarnoki intézkedéseivel" fellázította államait.49 

Berzeviczy 1816-os vitaindító cikkében tíz évvel korábban megjelent könyvé-
nek tanulságait foglalta össze, de immár a puccshelyzethez igazodva. Látszólag 
mérlegelt, mert szerinte „két fő eszköz van a parasztok sorsának javítására, és-
pedig az országgyűlésen törvény és a paraszti rendnek megfelelő alkotmány, 
ami Magyarországon bajosan kivitelezhető, marad tehát a második eszköz, a ki-
rályi hatalom," rendeletek út ján való szabályozás. Konkrétan a következő in-
tézkedések: az úriszék azonnali eltörlése, és királyi bírák kinevezése, ezek a pa-
raszti képviselőkkel nemcsak a megyegyűléseken rendelkeznek szavazati jog-
gal, hanem az országgyűléseken is. A paraszt legyen hivatalképes és tulajdonos. 
Közszolgáltatásaikat csökkenteni kell, igazságos újoncozási rendszert kell be-
vezetni, továbbá új büntetőtörvénykezést, és átalakítani a büntetési gyakorla-
tot. A nemesség saját helyzetét igazoló hódításelmélet történetileg hamis. „A je-
lenlegi birtokberendezkedés sem akadály, hogy a paraszt helyzetét biztosítsák, 
javítsák, a mostani berendezkedés megdöntése nélkül, a jómódú, tisztes paraszt 
jobban fog dolgozni és fizetni." Ha megszűnnek az uralmi visszaélések, „önkén-
tes szorgalom" érvényesül. Werbőczy „sajnos káros szerepet játszott", a törvények 
szellemére jellemző, ahogy Dózsával bántak, megégették, társait arra kényszerít-
tették, hogy húsából egyenek. Ha pedig most a magyar nemesség nem segíti fel 
ezt „az elnyomott emberiséget", akkor a király élhet „alkotmányos jogával a 
nemes és üdvös célnak az érdekében".50 

Ami a humanitárius célt illeti, Kazinczy csak egyetérthetett Berzeviczyvel. 
1806-os könyvéről így nyilatkozott: „A cél szent és idvességes. Minél könnyebb a 
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szegény nép sorsa, annál virágzóbb a haza. Ezt B[erzeviczy] sem hiszi inkább, 
mint én."51 A parasztság helyzetének jellemzését viszont egyszerűen hazugnak 
minősítette, és ezt nem is titkolta. Ugyanakkor terjesztette Berzeviczy parasz-
tokról szóló könyvét, mert akinek írt róla, küldött is belőle, és küldött a sáros-
pataki, valamint a marosvásárhelyi kollégiumnak is.52 Viszont ellenvetéseit és 
kifogásait is lépten-nyomon hangsúlyozta, kereken kijelentve, hogy Berzeviczy 
hazudik. Közben pedig védekezett is: „Ez az ember [mármint Berzeviczy] — 
írta Kazinczy még 1810-ben Dessewffy Józsefnek — azt hiszi, hogy én a legvas-
tagabb arisztokrata vagyok, — és miért? Mert a nyelvet és a nacionalizmust 
mindenek felett vitatom, holott ő mind a kettőt kész odaadni a commerci-
umért".53 A parasztok helyzetéről szóló vita tehát kezdetektől fogva szélesebb 
összefüggésekbe illeszkedik. Kérdés tehát, hogy milyenek is ezek az összefüggések? 

Először azonban lássuk a parasztság helyzetét elemző 1817-es írásnak 
szegzett kritikai érveket, majd a szerző ellenérveit, mert Berzeviczy válaszolt 
Kazinczynak, aki viszont nem kívánta folytatni a vitát. 

Kazinczy(-Rumy) szerint Berzeviczy olyan elnyomottnak állítja be a ma-
gyarországi parasztot, hogy óhatatlanul kész „a kísértés: ezekből az elnyomot-
takból álló népet nem jobbnak, mint önkényesen és szörnyen kezelt afrikai rab-
szolgahordának tartsuk". Holott „Magyarországon is meghallották az emberi-
esség hangját és azt, amely a Tajótól a Néváig, az északi Belttől a déli Szicíliáig 
már ezerszer elhangzott, és közismert, hogy Magyarországon sok a földesúr, aki 
jobbágyaival mint igazi páter familias bánik". Ugyanakkor továbbra is kitartott 
amellett, amit Rumynak és Berzeviczynek még 1809-ben írt. „Hogy a feudális 
rendszer a mostani időkben és a mostani időknek, valamint a mostani szükség-
leteknek nem felel meg, azt tagadhatatlan; és ki oly szívtelen, hogy ne szívből 
sajnálja az elnyomott parasztságot?" Katalin cárnő is felkarolta, a fennálló 
rendszer eltörlésével a földesurak sem vesztenének oly sokat, mint vélik, és „ez 
az átalakulás a szellemi kultúra számára, ami az emberiség számára a legna-
gyobb érték, fontos következményekkel jár". Ebben egyetért a szerzővel, de 
változatlanul felrója neki, hogy amikor a nép terheiről ír, a sok igazságot féliga-
zságokkal és valótlanságokkal keveri. Ugyanakkor az úriszék intézményét is 
védte Berzeviczyvel szemben, azt fejtegetve, hogy a parasztok is képesek a ma-
guk igazát törvényes úton-módon érvényesíteni. 

Erre Berzeviczy válasza: nem írt afrikai rabszolgaságról, ami pedig az em-
beriesség hangját illeti egyetért, azzal is, hogy sok nemesen és páter familias-
ként viselkedő földesúr van, „bár az uralkodó hangulat parasztellenes". A más 
országokkal való összehasonlítás mellette szól, ha az ember Triesztből, Grácon, 
Bécsen, Brünnön keresztül utazik Magyarországra. Mellette szól a paraszt lova, 
öltözéke, tárgyai, morális állapota, és az is, ha szóba állunk a paraszttal, pana-
szait meghallgatjuk. Ha pedig nyugati országik parasztjainak helyzetét vizsgál-
juk, láthatjuk, hogy ott más okokból vándorolnak, mint nálunk, ahol a szabad-
költözés részben csak papíron érvényesül, részben pedig az ínség következmé-
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nye. Spanyolország, Portugália, Törökország nem példa. „Oroszországban a 
kormányzat erősen lép fel a parasztok érdekében. Az Osztrák Császárságban is 
ez a tendencia, és minden felvilágosult kormányzat ezt teszi mind méltányos-
ságból és emberiességből, mind politikai megfontolásból. Mert ahol milliók ere-
je rejlik, és ahol sok van, ott szükség esetén sokat találnak." 

Kazinczy kifogásolta, hogy amikor behozták az urbáriumot, akkor csak a 
jobbágyokat kérdezték meg, hogy igenelik-e a szabályozást, ami azt jelzi, hogy 
„a humánus kormányzat nem a földesurak előnyére cselekedett, és* mivel szá-
mos községben máig ellenállnak az urbáriumnak, és a korábbi normához akar-
nak igazodni, ez arra utal, hogy a parasztok sorsa az urbárium előtt nem volt 
egészen afrikai". 

Berzeviczy viszont arra hivatkozott, hogy a parasztokat sok helyt félreve-
zették. „Urbáriummal vagy anélkül a paraszt helyzete olyan, hogy nem jó a ki-
rálynak, a hazának és a magának a földesúrnak sem. Minél erősebb és gazda-
gabb a paraszt, annál hasznosabb a királynak, a hazának és a földesúrnak." 

Még sorolhatnánk hosszan az érveket és az ellenérveket, egészen addig, 
amíg személyeskedéshez nem vezettek. De csak elterelné a figyelmet a lényeg-
ről, amit Berzeviczy Napóleonnak szánt alkotmánytervében világosabban kifej-
tett, éspedig azt, hogy a parasztoknak át kell engedni tulajdonként az úrbéres 
jellegű földet. Ennek bővebb kifejtését kerülte, Kazinczy (-Rumy) pedig még in-
kább, amikor nem a feudalizmust védte, mint rendszert, hanem a fennálló hely-
zetet szépítgette. És ezt sem 1810-ben nem bánta meg Kazinczy, sem most 
1817-ben. 

Kazinczy többször szóvá tette leveleiben, hogy nem nyilatkozhat szaba-
don. De nem csak a sorok között, hanem olykor viszonylag egyértelműen kifej-
tett valamit elképzeléseiből. Még 1810-ben arról írt Rumynak, hogy Berzeviczy 
Gergely elhallgatja a paraszt helyzetén javítani akaró nemesi törekvéseket, azt, 
hogy Máriássy István a diétán a tized és a kilenced elengedését javasolta, 1807-
ben Ragályi István a jobbágyok számára a tulajdonszerzés kérdését vetette fel, 
1792-ben a nemesség az útkészítés terhét bizonyos feltételekkel magára akarta 
vállalni, végül 1793-ban a Zemplén megyei gyűlés egyhangúan megszavazta a 
nem nemesek számára a megyei tisztségviselés lehetőségét. A nagy kérdés a 
fennálló rendszer lebontása. Mert „hogy a feudális rendszer gótikus intézmény, 
ezt ki nem tudja", — de hogyan és miként tudja? Ezt a kérdést nagyon óvato-
san, szinte csak célzásszerűen jelezte Kazinczy: „Vajon azáltal, hogy a paraszt-
nak és a nem nemesnek lehetővé teszik a tulajdonszerzés képességét, a nemes-
ség kasztja semmit, keveset, sokat vagy mindent veszítené — (a nemesség félel-
me az urbárium bevezetése miatt szintén túlzott volt, az idő megmutatta, hogy 
nem volt olyan szörnyű, mint képzelték) — , vajon a haza nyugodt, erőszak-
mentes, szabad forradalom (tehát nem forradalom) által, amely ezeket a dolgo-
kat napi rendre tűzné és megváltoztatná, nyerne vagy veszítene, szintén szem-
beszökő."54 A kanyargós okfejtésből egyértelmű a következtetés: Kazinczy a fo-
kozatos reformpolitika híve, ennek a fóruma a törvényhozó hatalom. Erre a for-
radalom nélküli forradalom igenelésére már nem tért ki, mert úgy érezhette, 
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kívül van hatáskörén, és eleget törte a fejét 1794-ben a nagy változáson. Vi-
szont bírálatában felemlegette „a tehetséges, szerencsétlen Hajnóczy"-t, példa-
ként arra, hogy nem nemes is viselhetett hivatalt. Hajnóczy megemlítése bátor 
tett volt, és szintén túlmutat a feudális helyzet szépítgetésén. 

A nagy vita tanulsága és lényegese mozzanata az, hogy a paraszti sors 
elemzése és reformja is csak átfogó alkotmányos reform részeként értelmezhe-
tő. Berzeviczy Gergely a maga sajtókampányában is csak egy mozzanat. Leg-
fontosabb 1817-es cikke a magyar alkotmányról szólt. Amikor ezt megküldte az 
Archiv szerkesztőjének, akkor kikötötte, hogy „nagyon névtelenül kell megje-
lennie". Tisztában volt a téttel, és jelezte is, hogy a magyar alkotmány „olyan 
vezérszavak" közé tartozik, amelyeket „félhomályban tartanak, sokféleképpen 
fejezik ki az érdeket, összefonódnak az uralkodó eszmékkel, és szent külszínt 
öltenek, amit tiszteletben kell tartani". Csakhogy szerinte nem egy, hanem hat 
magyar alkotmány volt, és ezeknek bemutatásával szerinte „eltűnik az affek-
tált állandóság," tehát más szóval: az alkotmány sérthetetlenségére való hivat-
kozás érvényét veszti, tehát más szóval: az alkotmány sérthetetlenségére való 
hivatkozás érvényét veszti. Es a lényeg: „Ha Magyarországon ismert lenne, 
hogy a kormányt jozefinista szellem lelkesíti, akkor jó néhány hang szólalna 
meg a jó ügy érdekében. Most sok függ a felülről jövő impulzustól. Ha a kor-
mány a szívén viselné azt, hogy Magyarországot odavigye, ahova lehetséges, a 
nagy, átfogó nyereséghez; ha valóban az előkészület már folyamatban volna, 
sok minden egészen másképpen nézne ki." Ugyanakkor Berzeviczy Gergely 
nem volt biztos abban, hogy érvelése mértéktartó és taktikus, ezért arra kérte 
Hormayrt, hogy javítson és enyhítsen a szövegen.55 így „A magyar alkotmány" 
című cikke „Magyarországról és Magyarországért" címmel jelent meg.56 Nem 
egy helyt szóról szóra egyezik a „Magyarország panorámája" című munka kéz-
iratával. A szerző nyilván nemcsak azt mérlegelte gondosan, hogy mit vesz át, 
hanem azt is, hogy mit húz ki a fogalmazványból. Például annak fejtegetését 
húzta át, hogy „az emberi nem fejlődésével lépést tartani, ez az állambölcses-
ség".57 Más esetben — feltehetően — a cenzor írt hozzá. Például ahhoz a rész-
hez, amely jelzi, hogy a Birodalom túl van a veszélyen, „A megújított, jól kikere-
kített Monarchia dicsőségesebb, mint valaha. Mi lesz Magyarországgal? Itt még 
a Monarchia megkétszerezheti az erejét!" — olvassuk a fogalmazványban.58 A 
megjelent változatban a két utolsó mondat helyett ez áll: „Heil Metternich und 
Schwarzenberg! ! " 

Berzeviczy Gergely egyébként igen taktikusan jelezte céljait, hogy az ud-
vart ne sértse meg, és a nemességet se idegenítse el teljesen. Viszont ez nem si-
kerülhetett ellentmondások nélkül. Ami a Birodalomhoz való viszonyt illeti, 
Berzeviczy Gergely politikushoz méltó módon sejtelmes. Szerinte a Pragmatica 
sanctio már „amalgamálta" Magyarországot az osztrák Monarchia többi álla-
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mával. „Az igazi patriotizmus kész az önhasznot az államnak feláldozni. Bár ez 
nem is szükséges, a privilegizáltak vesztesége nélkül felemelhető a királyi hata-
lom és a nép, és ez a fő szükséglet, ez az istváni alkotmány szelleme."59 Ugyan-
akkor: „Minden alkotmány, még a rossz is, szent és engedelmeskedni kell neki, 
amíg törvényesen fennáll." De nem lehet örök, „minden alkotmánynak fejlőd-
nie kell". A magyarországit europaizálni kell, közelíteni az osztrák monarchiá-
hoz, „és ezt a nemesség kiválóan megteheti az országgyűlésen, jelenlegi állapo-
tában is" — mint a fogalmazványban olvassuk: — „ezen az úton",60 a megjelent 
cikkben viszont: „tisztán alkotmányos úton".61 És ezt már alighanem Hormayr 
írta be. Mert mint osztrák nacionalista maga is alkotmányosságot igenelt, és 
azt az osztrák nacionalista vonulatot képviselte, mely számára a magyar alkot-
mányosság valamiféle segítséget nyújthatott volna az osztrák alkotmányos tö-
rekvésekhez, amit viszont nem lett volna célszerű feszegetni. Hiszen mint min-
denki, Hormayr maga is játszotta a saját játszmáját. Az összbirodalmi lojalitást 
az egyes tartományok és országok, valamint népeik lokálpatriotizmusának, 
mérsékelt nacionalizmusának ápolásával akarta biztosítani. A nemzeti kérdés-
ben Hormayr és Berzeviczy szembe is kerültek egymással. 

Berzeviczy 1817. május l-jén összbirodalmi centralizáció felé mutató hit-
vallást tett. Korábbi hungarus szupraetnikus „nacionalizmusát" az egész Habs-
burg Birodalomra kiterjesztette, hungarus tudatát gesammtaustriacus formulává 
stilizálta át. Összbirodalmi latin hivatalos nyelvhasználatot javasolt: „Ez az állam-
nyelv az államnemzetet fejezné ki, és előmozdítaná az államnacionalizmust, ame-
lyet előnyben kellene részesíteni a nyelvi nacionalizmussal szemben" Ez utóbbi 
ugyanis „önimádat," mely „az államnak és a kormányzatnak ritkán használ, 
gyakran árt, és mindig akadály az állam magasabb és nemesebb céljai, valamint 
az állam által boldogítandó emberiség előtt." A nemzetiség fogalmát ugyanis — 
Berzeviczy szerint — nem szabad összekötni a nyelvvel és az eredettel; a nem-
zetiség — szerinte — államjogi fogalom. „A kormányzat, a közigazgatás egysé-
ge a szokások, a törvények és a gondolkodás egyformaságához vezet és ez teszi a 
különböző népeket államnemzetté, még akkor is, ha különböző nyelveken be-
szélnek; és ezzel a nemzetiséggel beérhetjük, mivel az eredetit elvesztettük." 
Hiszen az európai nemzetek és népek korábbi nemzetek és népek összeolvadá-
sából születtek.62 

Hormayr természetesen közölte Berzeviczy vallomását, de Kazinczynak 
írt levelében valósággal pellengérre állította saját szerzőjét: 

„Egészen szívemből van az kiírva, amit az úr a nemzetiség és kozmopoli-
tizmusról ír. Ezen utolsót halálban gyűlölöm. Megfojt az egészen minden polgá-
ri, minden katonai virtust, s csak azon nyomorultak mentsége, kik a magok kö-
rökben semmi Jót s nagyot vagy véghez vinni nem tudnak, vagy nem akarnak. 

59 Von und für Ungarn. Archiv, 168. 
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A nemzetiség [Nationalismus] tart fenn s éleszt mindent. Egy nemzet sem érzi 
ezt oly erősen, mint a magyar s a tyrolisi."63 

A parasztságról szóló Berzeviczy-Kazinczy-vita a birodalmi alkotmányre-
formhoz és a nemzeti identitás kérdéséhez, és a róla szóló korabeli nagy euró-
pai diskurzushoz kapcsolódik. Csak ebben a szélesebb kontextusban értelmez-
hető. Paradox mozzanat lehet az, hogy a vitát — az egyetlen nyilvánosság előtti 
vitát az alkotmányosságról, a parasztság helyzetéről, a nemesi előjogokról, 
amelyekről a cenzúra más alkalommal nem engedett semmiféle diszkussziót — 
most a háttérből a titkosrendőrséggel szoros kapcsolatban álló Mednyánszky 
Alajos és Majláth János manipulálta, és mindezt olyan fórumon, amelynek 
szerkesztője, Hormayr nem érthetett egyet a Metternich-féle látszatalkotmá-
nyossággal, a mögötte rejlő centralizációval és a reakciós mozdulatlanság politi-
kájával sem, és később miután ennek nem akart eszköze lenni, el is hagyta ha-
záját. Berzeviczy egész érvelésére jellemző valami alapvető kétértelműség: al-
kotmányellenes alkotmányos fellépést igenelt, mert elfogadta a szinte korlátlan 
uralkodói felségjogokat, mint jogforrást és olyan alkotmányos képviseleti rend-
szer felállítását várta el a főhatalomtól, amely végül is korlátozta volna őt ma-
gát. Alkotmányos abszolutizmust képviselt tehát, de elképzeléseiben egészen 
más arányokban oszlik meg a népképviseleti és az uralkodói hatalom, mint a 
korábbi és későbbi magyar programokban, és magában a gyakorlatban. Prog-
ramjának részleteit mindig a címzettről való képzeteinek megfelelően alakítot-
ta, a posztjozefinizmustól liberális bonapartizmusig terjedő politikai mezőn 
mozgott. Kísérletezése Lipótéra emlékeztet, gyakran hivatkozott is rá, dicsérte 
az 1790-es gyors kiegyezést, de miután a titkos-társasági technikákkal manipu-
láló császár sem ismerhette ki magát saját politikájában, Berzeviczy még kevés-
bé. Ferenc császár pedig aligha vette volna jó néven, ha atyja konstituciona-
lizmusára és azt kiegészítő machiavellizmusára emlékeztetik, olykor az alkot-
mány szó is ingerelte, orvosának például megtiltotta, hogy amikor egészségi ál-
lapota iránt érdeklődik, akkor a konstitúció szóval éljen. Berzeviczy ezért in-
kább II. Józsefet idealizálta, akit korábban, még életében, élesen bírált, és 
olyan némileg alkotmányos politika előképének akart megtenni, amelyet a csá-
szár életében elvetett. Ezzel szemben Kazinczy a császárról, Józsefről, akinek 
kezdeti karrierjét köszönhette a nyilvánosság előtt nem nyilatkozott, magánfel-
jegyzéseiben kárhoztatta: „A József felvilágosodottsága hadnagyocskai felvilá-
gosodás volt, s igen gyakran csak pajzánság."64 Kazinczy a nyilvánosság előtt 
Mária Teréziát idealizálta, mint törvénytisztelő alkotmányos uralkodót: 

Tisztelted a törvényt és önmagad, 
És a midőn javad, s a nemzeté, 
Kívánni látszott a nagy áldozást, 
Kérél s parancsolál, de nagy valál hazudni. 
Szent volt előtted a mi szent. Az oltár 
Nagy fényben csillogott; a más hitűek 
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Új kedvezést nem nyertenek, de bírt 
Jussaiban őket, anyjok nékik is, 
Bár mit sugalla híved, meghagyád. 
A járom könnyebb Ion a pór nyakán, 
S most általad magát embernek érzi, 
S felejti hajdan szenvedett baját. 

Mária Terézia volt és maradt Kazinczy számára az eszményi uralkodó. Nagy-
ságát prózában is megörökítette, és még az elnemzetietlenedés miatt sem keser-
gett, amiatt sem, hogy a német viselet hódított teret. Mert: „így vala gondolkozá-
sunkban is. De ész és természet győz az idők tévedésein, s e kettő megtaníta, hogy 
az idegen jót hasznos ugyan követni, de mássá változni mint aminek teremtve va-
gyunk, nem hasznos, nem eszes cselekedet."65 

Kazinczy ezzel kifejezésre juttatta, hogy a nemzeti identitás számára adott-
ság és konstrukció. Nacionalizmus és kozmopolitizmus két messze visszanyúló 
európai diskurzusba illeszkedik. Az egyik a virtus-központú republikánus érték-
rendet képviseli, a másik a világkereskedelem jólétet ígérő frazeológiáját. (Her-
der például először ez utóbbit éltette, majd aztán ellene fordult.)66 Berzeviczy a 
pénzdiskurzus elkötelezett híve volt, akkor is amikor támadta az osztrák gazda-
ságpolitikát, és akkor is, amikor a gyarmati helyzetből az összbirodalomba való 
szorosabb integrációval próbált kilábalni. Kazinczy pont fordítva, már 1793-ban 
a Lanessa ajánló levelében figyelmeztetett, hogy ha „cselekedeteinket nem fogja 
belső meggyőződés vezérleni," akkor „moralitásunk pengő érccé lesz".67 Ehhez 
hű maradt élete végéig, akkor is, amikor amiatt aggódott, hogy „Amerika res-
publikanizálja magát, s így elszakadván tőlünk, pénz onnan hozzánk nem jö-
het, s minket elöl a szegénység, és az, ami szegénység következése."68 Hiszen 
közben a gyapjúkonjunktúra kihasználásával úgy, ahogy rendbe hozta anyagi 
helyzetét, ami aztán 1830 felé már kritikusabbá vált, mint valaha is volt. De azt 
is élete végéig hangoztatta, hogy Berzeviczynek Karthágóban, a kereskedő vá-
rosban kellett volna születnie. És miként Róma nem békélt meg Karthágóval, 
Kazinczy és Berzeviczy sem; a virtus- és a pénzdiskurzus között számukra sem 
volt átjárás. Még akkor sem, ha Berzeviczy éppen az áruforgalommal kibonta-
kozó anyagi jóléttől várta a moralitás színvonalának emelését. Kazinczy vi-
szont úgy vélte, hogy Berzeviczy Herderhez hasonlóan a magyar nyelvnek és 
nemzetnek egyaránt „elenyészést jövendöl. Én pedig azt hiszem, hogy mint-
hogy Európának dolgait filozófusi szellem (Geist) igazgatja, a magyar nép csak 
azért sem enyésze el, mert véle együtt egy sehol másutt nem találtatható, origi-
nális és szép nyelv veszne el."69 Ugyanakkor Kazinczy is kereste a két álláspont 
harmóniáját, de csak versben: 
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Neked legfőbb kincs a kereskedés, 
A nyelv nekem s a nemzet bélyege. 
Ez egyben összeférhetetlenek, 
Egy szív különben és egy gondolat 
Egy lélek, egy fej nem rossz magzatai 
S a jót segélni nem méltatlanok. 

A költeményt azonban nem fejezte be Kazinczy, még címet sem adott neki, 
és az egymásnak ellenfeszülő szenvedélyek sem csillapodtak, és leveleiben már 
személyeskedésig menő kritikával támadta Berzeviczyt, szóvá téve frivolitását, 
irodalmi ízlésének hiányát. Ugyanakkor 1828-ban lemásolta egykori barátjá-
nak a „Felségsértési per Magyarországon" című névtelenül megjelent 1800-as 
vádiratát a ferenci megtorlás ellen. Olykor viszont olyan téren is érvényesült az 
ellentét, ahol nem sejtenénk. Gondoljunk Berzeviczy sokat — és okkal — ma-
gasztalt humanitás eszményére, ami azonban némileg a korabeli rasszizmus 
felé hajlott, mert szerinte: „A fehér emberfaj tűnik a legokosabbnak, és a szel-
lem biztosítja fölényét mindabban, ami emberi."70 Kazinczynál viszont a sza-
badkőműves utópiában: 

Nincs közfal itten; aki jó, rokon. 
Szín, nyelv, szokás nem szül különbözést, 
Egy tisztjek, egy törvények, egy hazájok. 

A kérdés, hogy melyik haza? Berzeviczynek az egész Habsburg Birodalom, 
és benne Magyarország, amely fiához intézett végrendelete szerint „semmi más 
úton nem juthat virágzásra, csak a királyi hatalom által: semmit sem kaptam 
tőle soha, de teljességgel vele vagyok, és több szempontból is azt javaslom, hogy 
ehhez a párthoz csatlakozz." És közben azt is javasolta fiának, hogy csináljon 
bécsi partit, tegyen szert arisztokrata címre, és mint bécsi nagykereskedő nyis-
son lerakatot a szülőföldjén, használja ki a várható világkereskedelmi konjunk-
túrát.71 Kazinczy viszont amikor a régi alkotmányhoz ragaszkodott,72 a modern 
haladás mítoszát az antikvitásba visszanyúló republikánus diskurzussal ötvözte: 
„Beszéd és írás megszünteték az idő és űr különbségeit: Széphalom, London, 
Páris, Róma, Pondichery, Philadelphia együtt vágynák; Demosthenesz előttem 
mennydörög Philippusz ellen; Caesár előttem dől el a Brútusz késelései alatt".73  

Brutus, aki halála előtt így kiáltott fel: „»Rény, nyavalyás izé, én téged minden-
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nek hittelek, s most látom, hogy veled a Sors laptaként játszik!«"74 Nem vélet-
len, hogy évtizeden keresztül foglalkoztatta a virtus magyarítása, dekonstruál-
hatatlan gyökérszót akart, hiszen a virtus — a kénytelen-kelletlen elfogadott 
rény, majd a Széchenyi révén általánossá váló erény — volt az, ami a sors sze-
szélyei ellen védelmet kínálhatott, és egyben kifejezésre jut ta t ta az emberi ön-
meghatározás és önrendelkezés igényét. 1809-ben és 1817-ben okkal tűnhetet t 
ügy Kazinczynak, hogy a fortuna megállíthatja a magyar haladást. 1827-ben 
amikor a fenti sorokat írta, akkor a diéta eredménytelensége keserítette el. Po-
litikai, alkotmányjogi nézeteit viszont nem fejtette ki tételesen. Úgy tűnik, a 
börtön leszoktatta arról, hogy írásban olyan kérdésekről értekezzen, amelyek 
kapcsán felvetődik a felségjogok kérdése, és ezt tanácsos volt elkerülni. A nyelv-
újítás — a szép és jó hozzá kapcsolódó kultuszával együtt — viszont az átfogó 
reform metapolitikája lett. Az ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél 
című tanulmánya a nyelv kapcsán a kor nagy kérdéseiről szól, egyén és közös-
ség viszonyáról, az egyéni szabadság sérthetetlenségéről és határairól, arról te-
hát, amiről egy korabeli politikai értekezés is, csak éppen a cenzúra miatt nem 
nálunk... Kazinczy alaposan meg is rostálta, amit papírra vetett, és a fogalmaz-
ványokból kihagyta, ami szembe szökő módon politikai filozófiai jellegűnek 
tetszhetett volna. 

Aligha véletlen, hogy ennek a kornak a dinamikáját a felvilágosodás ha-
gyományát oly híven őrző Schiller írta le a legpontosabban: „Az ember fizikai 
állapotában csupán elszenvedi a természet hatalmát; felszabadítja magát az 
esztétikai állapotban; az erkölcsi állapotban pedig uralja a természetet."75 És 
uralni akarja a politikát. Kérdés, hogyan és miként? Magda Pál szerint: „A 
civilisatus ember birtokot, just és szabadságot kíván, és minden úton-módon 
keres. Az erkölcsi ember a Szépet, az Igazat, a Jót szereti, s ezen három dolog 
minden igyekezetének végső célja."76 Csakhogy célszerű volt az óvatosság. Mert 
Magda Pál statisztikai munkájában ezt magyarul megírhatta, még Berzeviczy pa-
rasztokról szóló munkájára is hivatkozhatott, de amikor magyarul már megjelent 
művének német fordítása a bécsi cenzúra elé került, egyszerűen eltávolították 
karlócai tanári állásából, mert mint a bécsi haditanács a szlavóniai fő-hadiparancs-
nokságnak írta: „az ilyen mozgalmas időkben kétszeresen veszélyes".77 

Kazinczy kerülte a politikát, de úgy érezhette magát, mint Bácsmegyeinek 
gyötrelmei 1814-es, második kiadásában megjelenő sebhelyes arcú „generál", 
„akinek élete a kategorischer imperatívot bizonyítja," mert a „rendben gyakor-
lott" ember kötelességét teljesítette.78 Ezt Berzeviczy is így érezhette, hiszen ő 
maga is saját kategorikus imperatívuszát követte, de amíg a nagy vita után egyre 
inkább elmagányosodott, hiszen elmaradt a birodalmi reform, és elmaradt a vi-
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lágkereskedelmi fordulat, Kazinczy úgy érezhette, hogy nyelvi reformtörekvé-
sei sikerrel járnak. Ugyancsak Pierre Manent hangsúlyozza, hogy „olyan világ-
ban, amely abszolút nyitott, az alkotás egyszerűen lehetetlenség volna. Hogy 
visszatérjek egy már alkalmazott példához: egy francia, olasz, német vagy bár-
milyen írónak be kell zárkóznia saját nyelve partikularitásába, ha tökéleteset 
akar produkálni, éspedig nem azért, hogy homályos legyen, hanem mert a nyelv 
kifejezési lehetőségei pontosan a nyelv partikularitásában vannak elrejtve."79 

Ezeket a lehetőségeket próbálta Kazinczy maga is feltárni, az úttörő öntudatá-
val, de az úttörők többségének sorsában osztozva, mert 1820-as években egyre 
erősebb stílusgátlásokkal kellett megküzdenie. Viszont pontosan jósolt. Míg 
Berzeviczy a század elején úgy vélte, hogy 150 éves kormányzati nevelőmunká-
val lehetne felkészíteni egy reformnemzedéket,80 Kazinczy a húszas évek dere-
kán így írt: „El lévén készülve a nyelv, ki lévén irtva az út, egy tized alatt csudá-
kat fogunk látni."81 Jöttek is az irodalmi csudák, és velük a politikai csudák. 

Folytonosság vagy ébredés? 

A felvilágosodás nagy nemzedéke és szürke eminenciásai u tán színre lé-
pett a liberális nemzedék a tömegeket mozgósító nagy egyéniségekkel, a zsenik-
kel. Újra felbukkant az ébredés mítosza, és ez elfedte a folytonosságot, olykor 
pedig maga az ébresztő szerepében fellépő tette ezt, mint Széchenyi István. A foly-
tonosság vita — mint ezt sajnos nem vettem észre, amikor először próbáltam ele-
mezni a historiográfiai vitát — éppen az általa kirobbantott Kelet n é p e - v i t á v a l in-
dult.82 Széchenyi úgy állította be magát, mint aki előd és előfutár nélkül kez-
dett a nagy műbe. Kossuth a Kelet népére adott válaszában elvetette a magá-
nyos hős képzetét, ember és kor szerencsés találkozásával magyarázta „a legna-
gyobb magyar" sikerének titkát. „Ujjait a' kornak üterére tevé, és megértette 
lüktetéseit." Kossuth szerint a nagy fordulat az 1790-es években zajlott le. Később, 
1883-ban pedig egyértelműen leszögezte: „1848 \.. J már 1790-ben fogamzott."83 És: 
„Történetírásunk legérdekesebb egyszersmind legtanulságosabb feladatai közé 
számítom nyomról, nyomra követni mindkét irányban azon eszmék szülemlé-
sének kínos vajúdásait s konkrét tervekké fejlődésük fázisait, melyeknek igéje 
48-ban megtestesült. De e nyomkutatás csak akkor teendi a történetiratot az 
élet mesterévé, ha a történelmi bölcselet művelésével köttetik össze, melynek 
feladata nem személyekkel bíbelődni, hanem világosságba helyezni a történel-
mi kényszerűség törvényét"...84 

Ez a szemlélet él is történetírásunkban magas szinten,85 bár Kossuth fenti 
intését nem szokták idézni. Viszont a kossuthi program felvázolása előtt para-
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dox módon éppen a Kossuthot démonizáló Kemény Zsigmond példamutató mó-
don kísérletezett a nyomkutatás és a bölcselet összhangba hozásával. Kemény 
egyetértett Kossuthtal az 1790-es évek diétái munkálatainak pozitív megítélé-
sében, oly annyira, hogy szerinte, ha az ezekben kifejtett reformtörekvések ki-
bontakozhattak volna, akkor „Széchenyi fáradságainak egy részét feleslegessé, 
más részét könnyebbé teendik vala".86 Viszont: „Gróf Széchenyit a' kor szüksé-
geinek hatalma alkalmas percben ragadta meg. O korának nyelvévé lön; ő a' 
nemzet jobbjai gondolatának szavakat adott. És hatásának titka itt fekszik. Ha 
kész anyagot, kész fogékonyságot nem talál vala nemzetében," akkor munkás-
sága semmibe hullott volna.87 De Keménynek el kellett fogadnia Széchenyi Ist-
ván vallomását, a fiúét, aki drámai erővel vallotta, hogy: „Oh mily sokszor 
látám még mint gyenge fiú szegény atyámat búba merülve," akinek „akkor 
nem bírtam felfogni bánatait", csak azt látta a fiú, hogy az atya „mint »ma-
gyar« reménytelen szállott sírjába".88 Ugyanakkor Kemény az ébredés mítoszát 
sem vethette el, mert maga is átélte, amikor élt vele. De azt sem fogadhatta el, 
hogy hőse 1825-ben minden előkészület nélkül lépett elő. Nem hihette, „hogy 
»a legnagyobb magyar« oly rövid idő alatt formálta ki magát mély kombinációjú 
országiárrá, mint amennyi másoknál alig elég egy megyei szerep efemer dicső-
ségének megszerzésére".89 Kemény nem akarta kimondani az utolsó szót, elis-
merte, hogy Széchenyi Istvánnak „a nemzet sorsával összenőtt életét a vizsgáló 
történelem fáklyájának csak később sikerülend tökéletesen felderíteni".90 So-
kat várt Széchenyi naplójától, de végül is úgy oldotta meg a problémát, hogy ki-
jelentette: „Széchenyi előde Kazinczy volt."91 A kijelentés alapja bölcseleti. 
„Akik ti. az eszmék történetével foglalkoznak, már rég átlátták a szoros kap-
csolatot, mely a nyelvújítást a politikai változtatásokkal összefűzi. Ahol egy 
korhadt vagy fejletlen nyelvet megrohan a neologizmus, és nagy küzdelmek 
közt gyökeresen átalakít, ott már a politikai haladás vagy tespedés kérdése a fi-
lológiai forradalom sikerében eldöntve van." A nyelvújítás nyomán „nem sok idő 
múlva az egész társadalom fogalmai, kívánatai és világnézetei gyökeres reform felé 
sietnek, és viszont kevés évek múlva a társadalom átalakulásának ügyfolyama az 
állami formák és jogszerkezet átalakulását mellőzhetetlenül előidézi. 

Ily szoros összefüggésben van a nyelv reformja az irodalom reformjával, 
az irodalom reformja a társadaloméval, a társadalom reformja az államéval. 

Ezt a felfuvalkodás emberei r i tkán szokták észrevenni, de magas lenézé-
sük által még sohasem akadályozhatták meg."92 

A tabló és a portré mesteri, ám némileg hamis és nem teljes. Széchenyi 
előde ugyanis apja volt. Apja kéziratos értekezéseiben, alkotmány tervében már 
feltaláljuk eszméinek forrását, politikai orientációjának egy-egy lényeges moz-
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zanatát.93 Az ötlet, mely szerint Széchenyi előde Kazinczy volt, talán onnan is 
származik, hogy Kemény feltehetően olvasta Kazinczy Széchenyi-versét, amely 
párhuzamba állítja a nyelvújítást a reformpolitika kezdeteit is jelentő lovas kul-
túra meghonosítását célzó erőfeszítésekkel. 

A folytonosságot kereső őskutatás vonzó szellemi játék, egyszerre eligazí-
tó és félrevezető. Mert ki tagadná Marc Bloch arab közmondásának érvényét: 
„Az emberek jobban hasonlítanak saját korukhoz, mint atyáikhoz."94 Széche-
nyi eredetisége apjához viszonyítva alapvetően abban rejlett, hogy a romanti-
kus fordulatot érvényesítette. A nacionalizmus számára a romantika ad gyöke-
reket — hangsúlyozza Gellner.95 Széchenyi István nacionalizmusa ezért is más, 
mint az apjáé. A Kazinczy nevével fémjelzett nyelvújításnak köszönhetően ren-
delkezésére állt a nyelv, amelynek mestere lett, amikor már nem egyszerűen 
személytelen jellegű értekezéseket írt, hanem megszólította olvasóit, akik előtt 
úgy tár t fel egy új világot, mint addig senki. Ugyanis egyesíteni tudta a két dis-
kurzust: az erénydiskurzust és a pénzdiskurzust. Nem véletlen, hogy mielőtt 
színre lépett volna, a szabadkőműves páholyra emlékeztető erény szövetséget 
próbált kialakítani, majd felállította a nyilvánosság „páholyát": a pesti kaszi-
nót. Akkoriban legszorosabb munkatársa és barátja, Wesselényi Miklós pedig 
Kazinczy nyelvesztétikájának terminológiájával magasztalta a Hitelt az akkor 
már Kazinczy-ellenes Döbrenteinek: „erő s csíny malasztjával teljes".96 Széche-
nyi atyjától — eszméin kívül — megörökölte szarkazmusát is, ami jól megfelelt 
annak az erőfeszítésnek, hogy — ösztönösen és tudatosan — a politikai táj fölé 
próbálja magát emelni, és ezzel olykor el is szigetelje magát, a történelemnek 
köszönhetően viszont megalapozza saját kultuszát. 

Kérdés kinek lehetett az előde: Berzeviczy? Erre a kérdésre először Kos-
suth egyik emlékezetes maximája ötlik fel: „A véleményre csak azon ember hat 
hatalmasan, ki saját korának embere, ki korát megelőzi csak halála után él, ki 
korától elmaradt, élve is halott."97 Berzeviczy ennél jobban benne élt korában, 
és halála után feledték el, részben az ébredés mítoszának köszönhetően. Mivel 
többféle orientációval kísérletezett sokan ősüknek vallhatták volna. Osszbiro-
dalmi politikáját elsősorban a centralisták folytatták. Talán ezt érezte meg Ka-
zinczy, amikor Szalay Lászlónak szokatlan élességgel támadta az egykori bará-
tot és ellenfelet, még jobbágynyúzóként is beállította, amiben persze lehetett 
valami, mert Lomnicon keresztvas, majd botütés jár t annak, aki az udvarban 
dohányzott. (És tudjuk, a jobbágy könnyebben elvisel egy slampos, konzervatív, 
netán olykor önkényeskedő földesurat, mint egy modern árutermelésre töreke-
dő jó gazdát.) Viszont a Berzeviczy-féle önostorozó társadalomkritikát Kölcsey 
Ferenc és még inkább Wesselényi Miklós folytatta. A nemesi világ, a vármegye 
ostorozását pedig olykor egyfajta öngyűlölettel is összefonódva, ami már jelleg-
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zetes burzsoá vonás, a centralisták képviselték, kevesebb társadalmi és nemzeti 
radikalizmussal, mint Berzeviczy. Ezt viszont Kossuth folytatta, akinek előde 
egyaránt lehet Hajnóczy, Berzeviczy és mindenekelőtt Batsányi, hiszen saját 
perében már-már úgy lépett fel a vádló szerepében, mint hajdan Batsányi tette, 
olyannyira, hogy az lett volna a csoda, ha nem ítélik el őt is, bár nem volt része-
se a jakobinus mozgalomnak. Kossuth személyesen is sokat köszönhet Berze-
viczynek, hiszen ez mint a tiszai evangélikus egyházkerület inspektora sokat 
tett, hogy az eperjesi líceumban a felvilágosodás szelleme oly messzemenően ér-
vényesülhessen. És Kossuth érvelése a nemesség vezető szerepéről egyben oly-
kor szinte szó szerint egyezik Berzeviczynek azon kívánatával, hogy a nemes-
ség álljon az átalakulás élére, és mégis micsoda különbség! miközben a jobbágy-
felszabadítás terén Berzeviczy az 1848-as törvény nagyatyjának tekinthető. A 
bécsi gazdaságpolitika kritikája is irányadónak bizonyult. 1790-es értekezése 
talán a Függetlenségi nyilatkozatot is megihlette.98 

Kinek lehetett az előde Kazinczy? Az ifjú Kazinczy hevességét Wesselényi 
folytatta, akivel úgy látszik az 1820-as évektől haláláig egyetértett a széphalmi 
mester, és külön kérte őt, hogy Kölcseyt, akivel korábban meghasonlott, segítse 
diétái követséghez. Ugyanakkor Kazinczy politikus eszménye Vay József volt, 
aki „kormányzá a diétánkat, s hallgatva,"99 mint aztán Deák Ferenc. Mintha az 
ő magatartására illene, amit Gróf Dessewffy Józsefhez írt: 

A bölcsesség középben áll, nem szélen. 
Kell ész, de cifra is kell. Ész a több? 
Oh nem! az sokszor árt. 

Az őskeresésből leszűrhető tanulság inkább az, hogy a magántársasági 
kultúrában kirajzolódó irányzatok folytatják életüket a nyilvánosság terén, im-
már a politikai liberalizmus irányzataiként, miközben mindenki mindenkinek 
az elődje. A magántársasági demokratikus kultúra nem szűkíthető le egy baráti 
társaságra. Ertékorientált kommunikációs kör. Napszámosai a tanárok és a pa-
pok, akiknek állásukkal vagy egészségükkel kellett fizetni, ha gondolataikat a 
nyilvánosság elé vitték, vagy egyszerűen fizikailag megroppantak abban a fe-
szültségben, amely a külső környezet és belső értékviláguk között hatott. Kos-
suthnak például mindkét eperjesi tanára: Carlowszky Zsigmond és Greguss Mi-
hály erre a sorsra jutott . Kossuth viszont büntetlenül fordíthatta le Eperjesen 
Volney könyvét, amely a magyar jakobinusok perében bűnjelnek számított, és 
amelynek függelékéből Martinovics is egész részeket vett át a kátéihoz.100 A 
magántársasági demokratikus kultúra készített fel arra, hogy azt, ami nyomta-
tásban napvilágot látott, értő szemmel olvassák, ha kell dekódolják, és a nyilvá-
nosság elől elzárt gondolatvilághoz kapcsolják, továbbgondolják. A magántár-
sasági demokratikus kultúra beszéd és írás révén a politikai liberalizmust an-
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nak tudatosításával készítette elő, hogy a modern humanitárius természetjogot 
terjesztette, azt összekapcsolta a törvények megváltoztatásának igényével és 
ápolta a haladás hitet. Kazinczy és Berzeviczy ezt a folyamatos fejlődést éltet-
ték. Nélkülük is tovább élt volna a felvilágosodás, de velük a folyamat drámai 
fordulatokban lett gazdagabb, ha munkásságukat vizsgáljuk, jobban érezzük a 
magántársasági demokratikus kultúrában való alkotás, rejtőzködés és a kitörés 
drámaiságát. 

Ha a folytonosság-vita bizonyos epizódjaira gondolunk, akkor úgy tűnik, 
hogy olykor nagyobb távolságból jobban rá lehet látni a történeti tájra. Példa 
erre az, amit Valjavec Magyarországról ír, amikor jelzi, hogy „csak azokban az 
országokban volt lehetséges erős, korábbi szellemi fejlődésben gyökerező libe-
rális mozgalom, ahol a szellemi életet a felvilágosodás alakította," és ennek hiá-
nyában Kelet-és Dél-Kelet-Európában a liberalizmus 1815 utáni import; „Ma-
gyarország földrajzilag Dél-Kelethez tartozik, de kultur-morfológiailag egyér-
telműen Közép-Európa része."101 Ezt a munkáját, amelyből idéztem, a szerző 
még a háború alatt kezdte írni, amikor még a hivatalos náci térszemlélethez 
kapcsolódott,102 munkájával viszont — úgy tűnik — éppen a barna világtól 
akart elszakadni, és előfutára lett az 1960-70-es években kiteljesedő német li-
beralizmus-kutatásnak, aminek történetírásunkban — Nyugaton és Keleten 
egyaránt — is megvannak a párhuzamai.103 A kultur-morfológiai spekulációk 
valamilyen formában megfeleltethetők Braudel longue durée szemléletével. Ez 
„komplikált személyiség" - írta róla 1958-ban,104 ugyanakkor struktúra. A longue 
durée struktúra, mert „számomra a struktúra szó, legyen szuperstruktúra vagy 
infrastruktúra megfelel a hosszú tar tamú társadalmi, gazdasági és kulturális 
valóságoknak. A vallás például hosszú tartamú folyamat."105 A felvilágosodás is 
vallás, amelyben — mint Voegelin hangsúlyozza — Krisztus misztikus teste az 
emberiség misztikus testévé változott.106 Kazinczy és Berzeviczy is ennek a szí-
neváltozásnak voltak kiemelkedő magánpapjai. A kérdés, hogy miként alakult 
nemzet és emberiség viszonya? Milyen válaszutak kínálkoztak? Milyen folyto-
nosság érvényesült? 

Hungarus tudat vagy nacionalizmus válaszútján? 

Van viszont történetírásunkban egy olyan probléma, amely — úgy tűnik 
mintha — ellentmondana a folytonosságnak, bár paradox módon éppen egyik, a 
folytonosságot markánsan képviselő monográfia vetette fel.107 Ez a hungarus-

101 Fritz Valjavec: Die Entstehung der politischen Strömungen in Deutschland 1770-1815. 
Wien, 1951. 30-31. 
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München, 2004. 
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tudat kérdése, mely hol előlünk bujkál, hol pedig mi bujkálunk előle. Az emlí-
tett monográfia szerint a Berzeviczy nevével fémjelzett militáns hungarus-tu-
dat és a Kazinczy-féle nyelvi nacionalizmus egyfajta válaszutat jeleztek volna, 
és különböző okokból, elsősorban a középnemesség politikájának eredménye-
képpen a végzetes és embertelen nacionalizmus maga alá gyűrte a humánus 
nemzetek-fölöttiség programját, amelynek egyes elemei Széchenyi István poli-
tikájában még érvényesültek.108 Ezt az alternatíva-koncepciót többen is elutasí-
tották, igazi vitára nem is került sor, mégis az elmaradt vitát érdemes tovább-
gondolni, és ennek jegyében a következő kérdésekre keresünk rövid választ: 
milyen is volt Kazinczy nacionalizmusa? mennyire volt homogén és konzisz-
tens ideológia a hungarus-tudat? És mi élt tovább belőle? 

Nem kétséges Kazinczy nacionalizmusa modern nacionalizmus. 1808-as 
tübingai pályaművében a modern nemzet víziója jelenik meg. A Társadalmi 
szerződés egykori fordítója gondosan kerülte a citoyen lehetséges magyar meg-
felelőit, viszont mégis olyannal élt: hazafi, és ennek szinonimájával: magyar. 
Azt hangsúlyozta, hogy a „szláv, román és német magyarok" magánügyeikben 
élhetnek a nyelvükkel. „Az elzászi Strassburgban családi körében németül be-
szél és a francia emigráns Berlinben németül, de az előbbi francia, az utóbbi né-
met, amikor a nép tagjaként jelenik meg," mert „egy népnek csak egyetlen ci-
vilnyelve lehet", mármint államnyelve. Kazinczy agitációs technikái is Rous-
seau lengyel alkotmánytervére épülnek: „Önálló nyelv, ruha, szokások, intéz-
mények a nemzeteknek bizonyos önérzetet adnak, és ez nemes büszkeséget su-
gall, ami el tud fajulni, mint minden emberi dolog," de „a bűnök seregéből ez áll 
a legközelebb örök urához, az erényhez".109 Időnként ő maga is tett olyan meg-
jegyzést, amely átlépte a jó ízlés határát, de alapvetően arra törekedett, hogy a 
nemzeti partikularizmust egyetemes értékekkel egyesítse, és ezzel oldja fel a 
nacionalizmus antinómiáit. Rousseau a nyelvi problémával, mint elvont civili-
zációs problémával szembesült. Lengyel és korzikai alkotmánytervében a nyelv 
szó elő sem fordul. Kozmopolitizmus ellenes Európa-kritikájában viszont már 
igen: „A romlott európaiak nyelvei nem is alkalmasak a szabadságra, „dívá-
nyon való hancizáshoz készültek" — írta a nyelvek eredetéről szóló értekezésé-
ben. Ennek utolsó mondata azonban a nyelvi nacionalisták hitvallása is lehet-
ne: „Márpedig azt mondom, hogy olyan nyelv, amelyen nem tudjuk magunkat 
megértetni az összegyűlt néppel, szolganyelv, lehetetlenség, hogy egy nép nem 
szabad legyen és ezen a nyelven beszéljen."110 Partikularizmus és univerzaliz-
mus problémáját pedig így oldotta meg: „Ha Négerország valamely népének fő-
nöke lennék, kinyilvánítom, hogy az ország határán bitófát emeltetnék, amely-
re azonnal felakasztatnám az első európait, aki be merne hatolni, és az első ál-
lampolgárt, aki ki akarna menni."111 
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Térségünkben ennél finomabb megoldásra volt szükség. A hungarusnak 
tartott Rumy Károly György, amikor többnyelvűsége miatt otromba támadások 
érték, hangsúlyozta is, hogy Kazinczy „hozzám és másokhoz írt barátságos és 
bizodalmas levelei patriotizmust és kozmopolitizmust lehellenek, s a patriotiz-
musnak kozmopolitizmussal való összekapcsolásában példám vala és mar 
rad".112 És mint láttuk, szembefordult az ugyancsak hungarus Berzeviczyvel, aki 
egyébként a hungarus tudaton is túllépett, és összbirodalmi tudatot igenelt. 

A hungarus tudat színes és különböző árnyalatokban gazdag eszmevilág. 
Hordozói politikai magatartása is — olykor homlokegyenest — eltér egymástól. 
A közös nevező a nemzetek-fölötti nemzeti méltányosságra való törekvés egy 
történelmi államalakulat keretében, miközben a hungarus-tudat egyre inkább 
nacionalizálódott, aszerint, hogy a politikai érdekek és helyzetmegítélés mit kí-
vánt, nem is beszélve az olykor fellobbanó és elhatalmasodó gyűlölködésekről. 
Nem egyszerűen a magyar nacionalizmus verte szét a hungarus tudatot, ha-
nem általában a nacionalizmus elhatalmasodása, a polgári-nemzeti átalakulás. 
Kétségtelen, hogy a magyar nacionalizmus kezdeményező szerepet játszott, és 
sok vonatkozásban példaként szolgált. Viszont paradox módon a magyar nacio-
nalizmus éltetett a hungarus-tudatból a legtöbbet a politikai gyakorlatban. A 
hungarus-tudat, pontosabban annak egyik vonulata — mint állampolgári tu-
dat, mint a közös haza iránti lojalitás — belesimult a magyar nemzeti tudatba, 
ha az alkotmányvédelem és a demokratikus korszellem hatotta át. Ezért ma-
gyarosodott el rohamosan a felvidéki német polgárság. 1848-ban ezért is tartot-
tak ki a magyar szabadságharcban nem magyarok — egészen a vérpadig. 1849-
ben a magyar nacionalisták pedig le tudtak mondani az egy és oszthatatlan 
nemzet igényéről, és országgyűlési határozatban elismerték a nem magyar nemze-
tiségek szabad nemzeti fejlődéshez való jogát. Ezt először 1849 júliusában Kossuth 
Lajos érvényesítette a román emigránsokkal kötött államszerződés jellegű „Kibé-
külési terv"-ben. Ennek jegyében született a törvényerejű nemzetiségi dekrétum, 
amelyet Szemere Bertalan öntött végső formába, és fogadtatott el az ország-
gyűléssel. Ehhez igazodott az 1868-as Deák-féle nemzetiségi törvény is, amely 
az egységes politikai nemzet fogalmával a hungarus-tudatra is akart építeni, 
miközben ezzel kevésbé elfogadható lett a nem magyarok számára, mint az 
1849-es dekrétum. 

Ha ezeknek az alapdokumentumoknak az előképeit keressük, akkor azt 
paradox módon éppen a hungarusok megnyilvánulásaiban találjuk. Rumy pél-
dául 1840-ben olyan nemzetfogalmat vázolt fel, amelynek egyes mozzanatai fel-
bukkannak részben az 1849-es nemzetiségi dekrétumban, részben pedig az 
1868-as nemzetiségi törvény egyes kitételeiben: 

„Én Magyarországban csak egy nemzetet, t. i. a magyar nemzetet vagy (a 
kétértelműség eltávoztatása okáért) a magyarországi nemzetet és nemzetiséget, 
nem pedig többféle nemzetiségeket (úgy mint tót, német, oláh, orosz, szerb 
vagy rác, zsidó, cigány) ismerek, de ugyan több, Magyarországban lakó népeket 
és népségeket különféle nyelvekkel. A nemzet és nyelv, nemzetiség és népség 
pedig nagy különbség [...] Kívánatos volna ugyan több tekintetből, hogy Ma-

112 Rumy Károly: Válasz Tóth Lőrincz urnák. Hírnök, 1840. szept. 7. 72. sz. 



gyarországban is [...] csak egy nép s nyelv létezne (valamint jó, midőn a nemzet 
csak egy vallással bír), de mivel ez nem úgy van [...], s mivel vétek volna más népe-
ket anyanyelveiktől erőszakkal megfosztani (minden nép ragaszkodik az anya-
nyelvhez, mint a valláshoz), meg kell elégednünk, hogy Magyarországban valahá-
ra a hivatalos és országos nyelv egy élőnyelv, s pedig a magyar nyelv légyen, nem 
pedig a holt deák nyelv, [...] s alkalmas és szelíd módokkal azon kell igyekeznünk, 
hogy a magyar nemzeti nyelv tudása a többi magyarországi népek között mindig 
jobban terjesztessék el. [...] A nemzeti egység jó országalkotás mellett ott is létez, 
hol több nép lakik, s több nyelv divatoz, mint Nagybritanniában, s több nép egy or-
szágban az erőt nem oszlatja, mint Magyarország Mária Terézia uralkodása alatt 
mutatta." Szent István pedig „széles politikus vala" [...] midőn azt írta: Unius 
linguae uniusque moris regnum imbecille et fragile est."113 

Ebből az eszmefuttatásból néhány elem — az utolsó mondat kivételével — 
az 1868-as nemzetiségi törvény előterjesztésébe belefért volna, ha Deák nem 
lett volna taktikusabb, és mestere a politikai nyelvnek is. Szent István-féle 
maximát a reformkor nagy nemzedéke kifejezetten kárhoztatta. Viszont a lé-
nyeget: a másik fél nyelvi jogainak elismerését törvénybe foglalta. Természete-
sen nem azért, mert Rumy cikkét olvasták volna, vagy netán Berzeviczyt, ha-
nem a körülmények kényszerítő erejének hatására cselekedtek. Az is igaz, hogy 
olykor olyan hévvel törekedtek az egynyelvűség érvényesítésére, hogy egyesek 
Horvátország elszakadását is elfogadták, sőt Wesselényi Miklós az integritásról is 
lemondott volna. Elvetették a federáció terminust, viszont a belső federalizálás 
felé mutató megoldásokat is számításba vették. Példa erre Kossuth, aki gondosan 
kerülte, hogy a nemzet fogalmát körülírja, bár kritikus helyzetekben az uralkodó 
nemzetfogalommal élt, ahogy „az egzigenciák tudománya" megkövetelte. 185 l-es 
alkotmánytervében azonban nemcsak 1848-1849 tapasztalatait és eredményeit 
öntötte formába; ebben az alkotmánytervben benne vannak az eperjesi négynyel-
vű hungarus világ tapasztalatai is, amikor a nemzetiséget felekezetiséggé pró-
bálta átmagyarázni, hogy ezzel az egyrészt múltba, másként a jövőbe tekintő 
értelmezéssel kilépjen a jelenből, a nemzetiségi békétlenséget felekezeti békévé 
változtassa, Magyarországot egyszerre nemzetileg semleges állammá tegye, 
ugyanakkor megőrizze egységét és magyar jellegét, a megyei autonómiával pedig 
kielégítse a federációt célzó igényeket. 

A magyar politikai gondolkodásban önálló vonulat a nacionalizmus-kritika 
is, azoknál is, akik maguk is a nacionalizmus hordozói voltak, és belső — önma-
gukkal is folytatott — tusáikban érezhető azoknak az érveknek a jelenléte, ame-
lyet a hungarusok felvetettek. A hungarus tudat longue durée jelenség, amely nem 
halt el. 

Az 1910-es években újra a magyar nemzeti öntudat, a demokrácia és hun-
garus tudat összefonódásának tanúi lehetünk.114 Teoretikusa Jászi Oszkár, aki — 
szemben a reformkor nacionalistáival — egyben a szentistváni maximával is élt. 
Ady szerint „megcsinálta az új una eademque nobilitas" szobrát,115 — de mint tud-

113 Rumy: Válasz, Hírnök, 1840. 72. sz. 
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juk — csak papíron. Ugyanakkor meglepő, hogy a nemzeti-nemzetiségi együtt-
élés demokratizálásának igénye olykor milyen váratlanul bukkan fel. Például 
Torma Miklós, egykori erdélyi alispán minisztériumi beadványaiban és némileg 
a publicisztikájában is. Jászival is levelezett, és Jászi számára nézetazonossá-
guk is jelezte, hogy helyzetelemzése és programja nem kávéházi vagy íróasztal 
melletti töprengés szüleménye. Az erdélyi alispánt viszont talán nemesi káder-
lapja miatt nem karolta fel történetírásunk, elég volt neki egy „fehér holló," 
Mocsáry Lajos, és így úgy látszik, „a haladás tábora" visszamenőleg is zárt, 
mint egy politikai szekta. Kérdés, hogy a történelem mennyire hagyja magát 
kalodába zárni? Meglepő fejlemény az is, hogy a sovinizmust programszerűen 
képviselő Bánffy Dezső egykori munkatársa — az egyébként szabadkőműves — 
Jancsó Benedek is 1912-ben már és még — Torma Miklósnak szóló levelében — 
hangoztatta, hogy a románokkal szemben „liberális és demokrata progresszív 
álláspontra" kell helyezkedni. Ez is jele annak, hogy mélyebb gyökerei voltak 
annak a forradalomnak, amelyet Ady így jellemzett: „Új negyvennyolcban va-
gyunk, új szabadságharcban, ú j forradalomban — az egykori fiatalságunk nél-
kül."116 Ennek a gyengeségnek a jele volt az is, hogy egy Torma vagy egy Jancsó 
leveleikben jelzett nézeteikkel nem tudtak, és nem is akartak kilépni a nyilvá-
nosság lépni. 

A forradalmak utáni magyar uralkodó tudományos közbeszédben elhatal-
masodott a bűnbakkeresés, és ezzel egyfajta historiográfiai atavizmus. Gondol-
junk Szekfű Gyula Három nemzedékére, a magyar liberalizmus nyárspolgári kriti-
kájára; és gondoljunk arra, ahogy előtérbe került a szentistváni állameszme, ami-
ben ugyanakkor már és még érvényesül a modern humanitárius mozzanat is. 
Ugyanakkor van valami hungarus bölcsesség Gratz Gusztáv dualizmus-értéke-
lésében. Sőt, egész újkori történelmünkre vonatkozik, amit az 1860-70-es évek 
nemzetiségi kérdéséről írt: „Örök dicsőségére szolgált volna az akkori nemze-
déknek, ha ezt a problémát valamiképpen meg tudta volna oldani, de a problé-
ma oly nehéz volt, hogy az sem vált volna szégyenére, ha megoldása nem sike-
rül."117 A magyar demokratikus törekvések dicsérete is lehetett volna ez, ha — 
Gratznak éppen akkor — nem kellett volna azokat elmarasztalni. Ezért a fenti 
mondatot a rossz közérzet és a túláltalánosítás frázisa követte: „Hogy azonban 
kísérlet sem történt erre, hogy a magyar közvélemény és a magyar kormány ha-
mis távlatban látta, és fel nem ismerte a kérdés horderejét, és hogy rövidlátó 
önámítással és oly önbizalommal, amelynek alapját nem egy öröklétű konstellá-
ció alkotta, lebecsülte azt, ez végeredményben mégis a magyarság politikai szel-
lemének és politikai képességének ez időben bekövetkezett bizonyos hanyatlá-
sára vall." Paradox módon úgy tűnik, mintha Jászi Oszkár hajdan több megér-
téssel ítélte volna meg Tisza Istvánnak a román politikusokkal való tárgyalása-
it.118 A kérdés viszont örök: „...vajon van-e a politikában megoldhatatlan prob-
léma? Nemcsak arról van-e mindig szó, hogy kisebbek-e vagy nagyobbak azok 
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az áldozatok, amelyeket megoldásuk szükségessé tesz?"119 A válasz — dolgoza-
tom válasza — azonban az, hogy voltak törekvések a megoldhatatlan problé-
mák megoldására, és készség is mutatkozott az áldozatra, 

Amikor viszont szembekerülünk a megoldatlan problémákkal, akkor a 
történelem tanulságaira szoktunk hivatkozni. Ez a hivatkozás olykor csak egy-
fajta szellemi játék, olykor politikai instrumentalizációs manőver; boldogabb 
tájakon annak tudatosítását célzó erőfeszítés, hogy a történettudomány az ön-
ismeret tudománya,120 és a múlthoz való viszony meghatározza a jelen kérdése-
inek megválaszolását.121 Szép, az égi végtelenbe és a földi semmibe ívelő — tu-
dományosan is többé-kevésbé homályos — cirádákat lehet erről írni. De mielőtt 
oda érnénk, a hazai körülmények között érjük be annak jelzésével, hogy a zajos 
és látványos történelem és a róla szóló reprezentációs és reprezentatív sémák 
mellett van egy másik történelem, a rendhagyó — ám nem kontrafaktuális, 
normatív és ezért többé-kevésbé amorális — történelem. A rendhagyó történe-
lem megjelenítése — talán — némileg annak éltetése is. Figyelmeztetés arra, 
hogy a múlt, jelen, jövő történelme a lehetőségek és a lehetőségekről való gon-
dolkodás történelme is. És a régi fény árnyékában csak megismételhetjük az ú j 
keletű óhajt: „Jöjjön el tehát, felvilágosodás! a te országod!"122 

FROM FREE MASONRY TO PUBLICITY. 
FERENC KAZINCZY AND HIS INTELLECTUAL COMPANIONS IN THE HEROIC ERA OF 

THE DEMOCRATIC CULTURE OF HUNGARIAN PRIVATE SOCIETY 

by Ambrus Miskolczy 
(Summary) 

One char acte ritic episode of Hungarian historiography was the so-called dispute of continuity. 
The dispute was around the transition from free masomy to the emergence of political liberalism 
demanding publicity, and the survival (or non-survival) of the ideals of enlightement between the 
mid-1790s, that is, the so-called Jacobin conspiracy and the 1830s. Contrary to the traditional approach 
of interruption, the present study analyses the paradigmatic social form and dynamics of continuity by 
examining some aspects of the activity of Ferenc Kazinczy and his intellectual companions. Continuity 
was secured by the democratic culture of private societies, which can be regarded as the survival of the 
democratic culture of secret societies, whereas the available forums of publicity were used for keeping 
the reform of language alive. The scenes of language reform and literature are protoideological scenes, 
where the logic of argumentation is similar to that of political argumentation. It was only in this 
protoideological scene that the modern ideal of liberty could avail. People were working hundreds of 
miles from each other, yet their work was in a sense collective. An example is Kazinczy's Ode to Liberty, 
which is a paraphrase of the Fichteian argumentation of Pál Sipos, divine-philosopher from Transyl-
vania, and one of the finest pieces of Hungarian philosophical poetry. Gergely Berzeviczy was the only 
one in Iiis hermitage at Kakaslomnic to consider general and radical political reforms, but at the same 
time he was in contact with some leaders of the secret police and hoped for a post-Josephinist coup 
d'état. Berzeviczy sharply objected the idea of transforming the Hungarian into an official language, and 
argued for the dominance of Latin as an imperial language. But when the dissolution of the Monarchy 
seemed inevitable, Berzeviczy prepared a proposition for Napoleon in which he argued for an inde-
pendent bourgeois Hungary with the abolition of jobbágyság in exactly the same form as it was 
finally done in 1848. As a publicist Berzeviczy kept the problem of jobbágyság on the agenda, 

119 Gratz: A dualizmus, 202. 
120 Quentin Skinner: Visions of Politics. I. 2002. 89. 
121 Norbert Elias: A németekről. Bp., 2002. 381. 
122 Zoványi Jenő: A felvilágosodás története. Bp., [1922.] 185. 



whereas the elements of his hungarus ideology were kept alive by Károly György Rumy. Some of 
these were eventually incorporated into the decree upon national minorities of 1849, which secured 
the free use of native language on the comital niveau. The hungarus identity turned a longue durée 
phenomenon which by no means lost its significance by the 20th century. 



Honvári János 

PÉNZÜGYI ÉS VAGYONJOGI TÁRGYALÁSOK ÉS 
EGYEZMÉNYEK MAGYARORSZÁG ÉS AZ EGYESÜLT 

ÁLLAMOK KÖZÖTT, 1945-1978 

Magyarország külföldi adósságának névértékét 1945-ben 270 millió dol-
lárra becsülték, amelynek kisebbik része még a Monarchia idején keletkezett, 
döntő többségét azonban a két világháború között kibocsátott hosszú lejáratú 
kötvények, záloglevelek, valamint rövid lejáratú kincstári váltók, kincstárje-
gyek, illetve exporthitelezéssel kapcsolatban keletkezett, rendszerint váltóval 
fedezett és bankgaranciával ellátott tartozás ki nem fizetett része tette ki. A 
nagy gazdasági világválság idején befagyott restanciák rendezését az 1947. évi 
párizsi békeszerződés 31. cikke írta elő.1 

A Népszövetség bábáskodása mellett 1924-ben kibocsátott ún. stabilizáci-
ós kölcsön a magánhitelek olyan áradatát indította el, amelynek következtében 
Magyarország 1929-re Közép-Kelet-Európa egyik legeladósodottabb országává 
vált. 1925 és 1929 között az állam, a kereskedelmi bankok, kisebb mértékben 
az iparvállalatok illetve állami garancia és irányítás mellett a városok és a me-
gyei önkormányzatok közel 1 milliárd pengő névértékű, általában 20-50 éves 
lejáratú (zömében jelzálog típusú), leginkább 7-7,5%-os kamatozású hitelt vet-
tek fel.2 Az 1931. augusztus 31-én a forgalomban lévő kereken 1,5 milliárd pen-
gő névértékű kötvények és záloglevelek közel kilenctizede, 1,3 milliárd pengő 
külföldi befektetők kezén volt.3 Magyarország összes rövid és hosszú lejáratú 
külföldi adóssága ekkor kereken 4,3 milliárd pengőre rúgott, amelynek 18,9%-
ával (több mint 813 millió pengővel) az Egyesült Államoknak tartozott az or-
szág.4 Rövid lejáratú exporthitelt elsősorban szintén amerikai bankok nyújtot-
tak (hazai kereskedelmi bankok készfizetői kezességvállalása mellett) magyar 

1 „A hadiállapot fennállását magában véve nem kell úgy tekinteni, mintha kihatással lenne 
olyan pénztartozások kötelezettségének megfizetésére, amelyek a hadiállapot fennállása előtt léte-
zett kötelezettségekből és szerződésekből vagy szerzett jogokból származnak..." 1947. évi XVIII. tör-
vény a Párisban 1947. február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában. 

2 A magyar állam 1928 májusában kötött szerződést a svéd gyufatröszttel, amely 1929-ben 36 
millió dollár kölcsönt bocsátott 50 évre, 92%-os kibocsátási árfolyamon 5,5%-os kamatozás mellett az 
ún. Nagyatádi-féle földreform során kiosztott földek tulajdonosainak kártalanítására alakult szerv (a 
LEBOSZ) részére. A kamat azért volt ilyen kedvező, mert a magyar állam a hitel visszafizetésén túl 
monopóliumot biztosított a magyar piacon a svéd gyufatröszt számára. 1925 és 1929 között az ún. 
LEBOSZ I—II volt a leghosszabb lejáratú és a legnagyobb összegű nem állami hitel. A másik legjelen-
tősebb tétellel, a városok és megyék hitelfelvételével együtt 1929-ben e két kölcsön képviselte a ma-
gyar magánjellegű hosszú lejáratú adósságállomány 70%-át. (A m. kir. kormány... [1930] 36.) 

3 Spilákné Kertész Márta (1989) 85-86. 
4 Szabad Nép, 1951. augusztus 8. 



termékek külföldi értékesítésének előmozdítására ill. múlhatatlanul szükséges 
állami beruházások finanszírozására. 

A nagy gazdasági világválság kirobbanását követően a hosszú lejáratú hi-
teleknek egy csapásra vége szakadt. Az 1920-as évek végére kialakuló adósság-
csapda miatt az újonnan felvett kölcsönöknek egyre nagyobb részét a korábban 
felvett adósságok törlesztésére kellett fordítani. A bank- és hitelrendszer teljes 
összeomlását — más országokhoz hasonlóan — hazánkban is csak kényszerin-
tézkedésekkel (bankzárlat, betétkivételi korlátok, kötött devizagazdálkodás) si-
került megakadályozni. A kormány 1931. december 23-án kénytelen volt a kül-
földi hitelek törlesztő részleteinek és kamatainak valutában történő további át-
utalását beszüntetni. A teljes transzfermoratórium azt jelentette, hogy a nép-
szövetségi kölcsön kamatainak felén és az MNB-nek más jegybankokkal szem-
ben fennálló tartozásain kívül az adósok az adósságszolgálat esedékes összegeit 
pengőben az MNB-nél vezetett számlára fizették be, ahonnan az ország pilla-
natnyi likviditási helyzetének függvényében (és a hitelezők képviselőinek meg-
hallgatása után) történtek további utalások. A rövid lejáratú hitelezőkkel a ma-
gyar kormány 1932-ben évről évre meghosszabbított ún. hitelrögzítő egyezmé-
nyeket kötött, majd 1937-ben megállapodott az összes külföldi hitelezővel, akik 
ezt követően kénytelenek voltak a rendszerint pengőben fizetett adósságszolgá-
lat kis hányadával beérni.5 Más lehetőség híján a hitelrögzítő megállapodások-
hoz úgyszólván az összes nagy külföldi hitelnyújtó csatlakozott, már csak azért 
is, mert az egyezmény azokra is vonatkozott, akik azt nem írták alá.6 Miután 
1941-ben Magyarország és az angolszász hatalmak között a hadiállapot beál-
lott, a kölcsönök után járó kamatok és törlesztő részletek átutalása október 
l-jével teljes egészében megszakadt. A magyar pénzügyi kormányzat az 1930-
as években ill. még a háború alatt is részben a tőzsdén, részben szabad forga-
lomban „meglehetősen nagy mennyiségű" idegen váltóra szóló kötvényt vásá-
rolt, így a magyar külföldi adósság a fő hitelező országokkal szemben 1931 és 
1945 között 40-60%-kal csökkent.7 Ebben az értékpapírok felvásárlásán túl 
nagy szerepet játszott a hitelező országok valutáinak pengővel szembeni több-
szöri leértékelése is.8 1943-ban a külföldiek tulajdonában lévő értékpapírok 
aránya 50% körül mozgott.9 

A II. világháború alatt és után újabb adósságok keletkeztek. így pl. az 
1947. évi párizsi békeszerződés 26. cikke arra kötelezte Magyarországot, hogy a 
Szövetséges Hatalmak itt található (és a háború alatt rendszerint zárolt) va-
gyonát adja vissza és az ezekben keletkezett háborús károkat térítse meg. Ilyen 
kárigényt nagyobb összegben az USA jelentett be, a többi volt hadviselő ország 

5 Az 1937-es rendezés után a kamat és törlesztés együttes évi összege kb. 53 millió pengőt tett 
ki, amely az 1938. évi kivitel 13%-ának felelt meg. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) 
XIX-A-16-f. 50. doboz. KSH, Magyarország devizatartozásai a II. világháború előtt és 1964-ben, dá-
tum nélkül. 

6 MOL XIX-J-1-j Külügyminisztérium, Amerikai Egyesült Államok Titkos Ügyirat Kezelés (a 
továbbiakban: KÜM USA TÜK) 33. doboz. 199. tétel. Előterjesztés a Pénzügyminisztérium Kollégiu-
mához az Egyesült Államok viszonylatában fennálló pénzügyi problémák tárgyában, 1960. szeptem-
ber 6. 

7 Uo. 
8 Honvári János (2005 b) 697. 
9 Spilákné Kertész Márta (1989) 86. 



vagy nem szorgalmazta, vagy a Magyarországgal kötött pénzügyi és vagyonjogi 
egyezménybe számította be ez irányú követelését.10 Jelentős kártalanítási köte-
lezettség keletkezett a külföldi tulajdonban lévő földek földreform során törté-
nő elvétele, valamint a nem magyar érdekeltségű vállalatok, ház- és egyéb in-
gatlanok államosítása kapcsán is.11 

Az 1947. évi párizsi békeszerződés természetesen nem csak Magyarország-
nak a Szövetséges és Társult hatalmakkal szemben a háború előttről fennálló tar-
tozásait ismerte el jogosnak, hanem fordítva, a volt hadviselő felekkel szemben a 
háború előtti időkben szerzett követeléseit is, amelyeket a nyugat-európai és ten-
gerentúli országok mindaddig zároltak és nem fizettek vissza, amíg hazánk el 
nem ismerte tartozásait. Magyarország — a többi vesztes országhoz hasonlóan 
— kénytelen volt lemondani a német-magyar külkereskedelmi forgalomban a 
háború kitörése után keletkezett mintegy 26 millió dollár követeléséről. Ellen-
ben a békeszerződés 30. cikkében jogot szerzett arra, hogy a nyugatra hurcolt 
magyar javakat az ország visszakaphassa. Magyarország „szervezett anyagi ki-
ürítése" 1944. november 3-án kezdődött. Korántsem teljes német adatok sze-
rint 1945. január 15-ig 32 070 vagon és 600 uszály magyar anyag, gép, felszere-
lés stb. érkezett Németországba, nem beszélve a lábon kihajtott állatokról, a 
gépkocsikon, szekereken kiszállított javakról.12 A nyilas kormány 1944. novem-
ber 14-én olyan megállapodást írt alá a Német Birodalom képviselőivel, hogy a 
fontos hadiüzemeket Magyarországról a Birodalom ill. a Protektorátus terüle-
tére kell áttelepíteni, ami azonban a tulajdonviszonyokat nem érinti és amint a 
katonai helyzet ezt megengedi, a kitelepített üzemeket Magyarország vissza fogja 
kapni. Német részről később is elismerték, hogy az áttelepített értékek a magyar 
nemzeti vagyon részét képezik és amennyiben a kiszállított javakat német célokra 
használják fel, „úgy ezeket a német kormány a magyar kormánnyal közösen meg-
állapított szükséglettervezet (Gemeinsame Bedarfplanung) alapján természetben 
(in Natur) visszaszolgáltatja".13 Erre azonban a hadi helyzet ismert alakulása mi-
att nem került sor. Pénzügyminisztériumi források a restitúció teljes leállítása 
után még mintegy 200 millió dollárra taksálták a Németország és Ausztria nyuga-
ti (elsősorban amerikai) megszállási zónájából vissza nem szolgáltatott magyar va-
gyon értékét.14 A külföldi tulajdonban lévő vállalatok és ingatlanok kártalanítás 
nélküli magyarországi államosítása miatt Ausztriában és az Egyesült Államokban 
zároltak és részben kártalanítás céljára felhasználtak mintegy 10 millió dollár ér-
tékű magyar aktívát. Az USA ezen túl befagyasztott további 1,4-1,5 millió dollár 

10 Az USA közel 600 háborús kárigényt nyújtott be kereken 1 milliárd Ft összegben. 
11 Ebben a tanulmányban kizárólag Magyarországnak a tőkés országokkal szemben a II. világ-

háború előtti időszakból 1945-ben még fennálló, valamint a háború kapcsán és azt követően keletke-
zett újabb keletű nem kereskedelmi jellegű adósságairól, illetve a velük szemben hasonló okok miatt 
kimutatott magyar követelések rendezéséről lesz szó, ezért az ideiglenes fegyverszüneti egyezmény-
ben előírt jóvátételi fizetési kötelezettséget illetve a Szovjetunió kezébe adott volt német vagyon kér-
dését itt nem érintjük. 

12 Népszabadság, 1960. március 19. 
13 MOL XIX-J-1-j KÜM Ausztria TÜK 58. doboz. 200. tétel. 
14 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 6. doboz. A Külügyminisztérium IV főosztályának 1962. no-

vember 8-i feljegyzése Magyarország és az Egyesült Államok rendezetlen pénzügyi kérdéseiről. Közli: 
Borhi László (2002) 349-353. 



értékű nyugdíj, járadék és örökség magyarországi magánszemélyek részére tör-
ténő átutalását. 

A magyar restitúciós igények érvényesítését leginkább a nyugati megszálló 
hatóságoknak a hazai belpolitikai viszonyok szovjetizálásával párhuzamosan egy-
re növekvő bizalmatlansága akadályozta, de komoly nehézségeket okozott a va-
gyontárgyak fellelésének és a tulajdonviszony bizonyításának körülményes volta 
is, amely a háború befejezését követő minden eltelt évvel egyre nehezebbé vált. A 
magyar javak visszaszerzése érdekében a korrupciótól sem riadtak vissza. A Bécs-
ben működő Magyar Visszaszolgáltatási Bizottság — természetesen a Külügymi-
nisztérium tudtával és beleegyezésével — bizonyíthatóan 3-10%-os „sikerdíjat" fi-
zetett az Alsó-Ausztriai Tartományi Kormányzóság egyik vezető osztrák tisztvise-
lőjének, aki ezért eldugott, eladott magyar javakra vonatkozó információkat szol-
gáltatott.15 A párizsi békeszerződés értelmében Magyarország csak az ideiglenes 
fegyverszüneti egyezmény aláírása (1945. január 20.) és a német hadüzenet után 
elhurcolt javakat követelhette vissza, a kikerülés pontos időpontját azonban még a 
kint fellelt és igazoltan magyar javak esetében is roppant nehéz volt bizonyítani. 
Az angolszász hatalmak rövid ideig — addig, amíg láttak némi esélyt Magyaror-
szág demokratikus fejlődésére — a restitúció ügyében nagyvonalúan jártak el és 
időponttól függetlenül minden kiszállított magyar jószágot visszaadtak. A totális 
kommunista hatalomátvétel után a megszálló amerikai hatóságok az Ausztriában 
és a német zónában működő magyar visszaszolgáltatási bizottságok tevékenységét 
betiltották és 1948-ban az ott található magyar javak kezelését az osztrák és a 
nyugat-német kormányokra bízták, amelyek természetesen nem a magyar javak 
visszaadásában, hanem az ottani gazdaságba történő lehető legteljesebb beolvasz-
tásban, felhasználásban voltak érdekeltek. A magyar kormány tisztában volt az-
zal, hogy a nyugati restitúciós igények kifizetésére kevés az esély, ezért a kárpót-
lásról folyó hosszas alkudozások során ezekből engedett a legkönnyebben. Az ilyen 
igényeket elsősorban azért emlegették állandóan, hogy ezzel is javítsák a magyar 
tárgyalási pozíciót.16 

A II. világháború befejezése u tán több tőkés ország (Svájc, Svédország, 
Franciaország, Anglia, Hollandia) a külkereskedelmi kapcsolatok újrafelvétel-
ének, illetve fenntartásának előfeltételeként kikötötte, hogy „a velük szemben 
fennálló, háború előtti eredetű pénzügyi tartozások hátralékos és folyó kamatait 
— időlegesen l - l 3/4%-ra csökkentett mértékben — a magyar adósok fizessék 
meg". Az ország a tőkés importra való nagyfokú ráutaltsága miatt a korábbról 
származó tartozások ilyen „átmeneti rendezésére irányuló pénzügyi megálla-
podások megkötése elől" nem tudott elzárkózni. Egyes országok ahhoz is ra-
gaszkodtak, hogy hazánk nyilatkozatban ismerje el az 1945 előttről fennálló 
adósságát. 1947-ben ilyen nyilatkozatot tett Magyarország az Egyesült Álla-
mok felé is.17 

15 MOL XIX-J-1-j KÜM Ausztria TÜK 58. doboz. 200. tétel. Magyar Visszaszolgáltatási Bizott-
ság, Bécs, 1952. október 2. 

16 MOL MDP-MSZMP Központi Szervek iratai (a továbbiakban: M-KS) 288. f. 5/323. őe. 
17 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 33. doboz. 199. tétel. Előterjesztés a Pénzügyminisztérium 

Kollégiumához az Egyesült Államok viszonylatában fennálló pénzügyi problémák tárgyában, 1960. 
szeptember 6. 



A külföldi tulajdonban lévő vállalatok államosítása után a tőkés országok 
kártalanítást követeltek. Magyarország ugyan nem ismerte el a kártalanításra 
vonatkozó nemzetközi jogi kötelezettségét, de a normális kereskedelmi kapcsola-
tok fenntartása érdekében — kölcsönös pénzügyi engedmények mellett — haj-
landónak mutatkozott globális vagyonjogi megállapodást kötni. A tartozások és 
követelések számszerűsítése körül nagy viták dűltak, a vagyontárgyak értékének 
egyenkénti megállapításában pedig nem tudtak dűlőre jutni, ezért a rendezés glo-
bális összege az egyedi értékeléseket mellőző, kölcsönös engedményeket feltétele-
ző alkufolyamatban alakult ki. A kártalanítást általában forintban állapították 
meg, de ha Magyarország mégis devizában fizetett, akkor további engedményt 
kapott.18 Az egyezményben kialkudott átalányösszeg végleges rendezésként ma-
gában foglalta az érintett tőkés ország csaknem összes követelését. A vagyonjogi 
megállapodások — Nagy-Britannián kívül — az 1952-ben államosított bérházak-
ra általában nem vonatkoztak, az így keletkezett kárigényeket az érdekeltek 
rendszerint külön egyezményekben érvényesítették.19 A Nagy-Britanniával 1956 
nyarán megkötött vagyonjogi megállapodásból — az egyébként meglehetősen te-
temes — hosszú lejáratú kötvényadósságokat kihagyták, ezt az 1960-as évek kö-
zepén külön egyezményben rendezték.20 

Mivel a hosszú és rövid lejáratú kötvények, záloglevelek, kincstárjegyek 
és egyéb értékpapírok külföldi tulajdonosainak száma igen nagy volt, ezért a 
magyar tárgyalódelegáció a kötvénytulajdonosokat képviselő bizottsággal ju-
tott egyezségre. Ebben a tulajdonosok lemondtak a kamatokról és az adósság 
végleges kielégítése fejében elfogadták a hosszú lejáratú papírok még be nem 
váltott névértékének 6-23, a rövid lejáratú adósságok 15,3-22,5%-át. Az alku 
folyamán ötödére-nyolcadára csökkentett tartozást általában több évtized alatt 
és az érintett országba irányuló magyar exportbevétel bizonyos százalékával, 
néhány esetben erre a célra kapott kedvező feltételű hitellel törleszthettük.21 

Magyarország 1957 végéig mintegy 0,4 milliárd Dft22 kárpótlást ismert el a 
fejlett európai tőkés országok felé. Ugyanakkor kb. 3,2 milliárd Dft-ra tehető a ha-

18 A tárgyalások általában úgy indultak, hogy egyik fél sem volt hajlandó még tárgyalási alap-
nak sem elfogadni a másik által bejelentett vagyoni-pénzügyi igényeket. Az egyösszegű, minden kö-
vetelést és tartozást magába foglaló globális megállapodásra azért hajlott mindkét fél, mert az egyes 
vagyontárgyak egyedi értékének megállapítása teljesen meddő és végeláthatatlan vitákhoz vezetett 
volna. 

19 Franciaországgal pl. 1964 őszén sikerült az államosított házingatlanok kártérítésében megálla-
podni. Magyarország ezen a címen 1,15 millió frank kártérítést fizetett. (MOL M-KS 288. f. 5/355. őe.) 

20 A magyar-angol kapcsolatok alakulására nézve részletesen lásd: Arday Lajos (2005) 
21 A földreformmal és a külföldiek magyarországi javainak államosításával kapcsolatban kelet-

kezett tartozásokat hazánk az adott országba irányuló export 4-9%-ával törlesztette. (MOL M-KS 
288. f. 5/323. őe.) Nagy-Britanniával pl. 1956 nyarán olyan pénzügyi megállapodást kötött Magyaror-
szág, amelynek értelmében a kötvényadósságokon kívül fennálló magyar adósság fejében Anglia a 
szigetországba irányuló magyar export értékének 6,5%-át tar that ta vissza mindaddig, amíg a megál-
lapodásban elismert 4,5 millió font tartozás le nem telt. (Szabad Nép, 1956. augusztus 23.) 

22 A devizaforint egyes pénznemek hivatalosan megállapított paritásának arányát fejezte ki. A 
stabilizáció idején megállapított forint-aranyparitás alapján adódó 1 dollár= 11,74 Ft semmivel sem 
igazolható árfolyamon tényleges váltás nem történt, a devizaforintot Magyarországon kizárólag a kü-
lönböző valutákban bonyolódó külkereskedelmi forgalom összegzésére használták. (Honvári János 
[2005 b] 451.) 



zánk által akkor még nem vállalt kártalanítási igény.23 Ez utóbbi követelés túlnyo-
mó többsége három országra, az USA-ra, Nagy-Britanniára és Ausztriára esett. 

A tartozás nagyságrendje szempontjából 1963 végén tehát három olyan 
fontos ország volt, amelyekkel a függőben lévő pénzügyi kérdéseket még nem 
sikerült megnyugtató módon rendezni. A hosszú lejáratú kötvényadósságok 
80%-a az USA-t és Angliát, a rövid lejáratú adósság teljes egésze, a háborús 
károk fejében követelt összeg 84,8%-a, a vállalatállamosításokért fennálló még 
nem rendezet kártalanítás 95,5%-a az USA-t illette. Az alábbi táblázatban e há-
rom országon túl felsorolt összes többi ország részéről — Izraelt figyelmen kí-
vül hagyva —- a magyar fél összesen nem számított 2 millió dollárnál több kár-
talanítási igényre.24 

A tőkésállamok pénzügyi és vagyonjogi igényei, 1963. december 

Az ország megnevezése és a 
pénzügyi megállapodás ke l te 

Hosszú 
lejáratú 
adóssá-

gok 

Rövid le-
járatú 
adóssá-

gok 

Egyéb 
állami 

tartozá-
sok 

Háborús 
károk 

Földre-
form 

Vállalat-
államosí-

tás 

Ház álla-
mosítás 

Millió Dft Millió Ft 

Ausztria 0 0 0 0 40,6 71,5 46,0 

USA 391,8 101,5 54,3 1075,5 1,0 332,0 62,0 

Anglia, 1956. VI. 27.* 445,4 + + + + + + 

Belgium és Luxemburg, 1955. 
11. 1.** 

+ + + 28,0 i + 1,0 

Dánia, 1954. XII. 1. *** 0,0 0,0 0,0 0,0 + + 0,2 

Franciaország, 1950. VII. 12.* + + + + + + 8,4 

Görögország, 1963. IV. 27.* + 0,0 0,0 + + + + 

Hollandia, 1951. XI. 14.* 12,8 + + 61,5 0,2 1,9 4,2 

Izrael 0,0 0,0 0,0 0,0 i 16,0 252,8 

NSZK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 

Norvégia, 1957. II. 22.* 0,0 0,0 0,0 0,0 + + 0,02 

Olaszország 2,2 0 0,0 0,0 0,3 0,8 6,8 

Svájc és Lichtenstein, 1950. 
VIII. 19.* + + + 0,0 + + 

0,3 
9,9 
2,0 

Svédország, 1951. III. 31.* + + + 0,0 + + 3,3 

Egyéb országok 191 0 0,0 103,9 i i i 

Összesen 1043,2 101,5 54,3 1268,9 42,1 422,5 411,7 

0 kötelezettség nem állott fenn; + kötelezettség rendezve; i nincs információ 
* Az államközi vagyonjogi szerződés aláírásának időpontja. 

** Az 1955. február 1-jei belga megállapodással a háborús kárigények egy része rendeződött. 
*** Dánia még 1963. decemberében sem ratifikálta az 1954. évi megállapodást, ezért az a je-

lentés készítésének időpontjáig nem lépett életbe. 

Forrás: MOL M-KS 288. f . 5/323. őe. Az MSZMP Politikai Bizottság 1963. december 21-i ülésére ké-
szített előterjesztés. 

23 MOL XIX-A-16-f. 36. doboz. A Pénzügyminisztérium 1958. március 11-i beszámolója deviza-
helyzetünkről. 

24 Magyar részről Izraellel az első arab-izraeli háborút követő évtizedekben nem volt napiren-
den a kapcsolatok fejlesztése. Másrészt a házállamosítások kapcsán Magyarország főleg olyan izraeli 
polgároknak tartozott, akik korábban magyar állampolgárok voltak és így rájuk a kártalanítás egyéb-
ként sem vonatkozott. 



Ausztriával és Nagy-Britanniával az 1960-as évek közepén megkötött pénz-
ügyi egyezmények révén sikerült megnyugtató módon és véglegesen lezárni a 
vitatott vagyonjogi problémákat.25 Ez a tanulmány azt a kérdést vizsgálja, hogy 
miért volt szükség a II. világháborü után több mint három évtizedre ahhoz, 
hogy a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatokat komoly mértékben terhelő 
régi és üjabb keletű adósságok rendezésére sor kerülhessen.26 

Bár a szubjektív tényezők27 szerepét hiba volna teljesen figyelmen kívül 
hagyni, a két ország kapcsolatának alakulásában a döntő szerepet a két világ-
rendszer és a két nagyhatalom politikai viszonyának alakulása játszotta, ame-
lyet alább részletesebben is bemutatok.28 A pénzügyi-vagyonjogi megállapodás 
aláírását nyilvánvalóan akadályozta az a tény, hogy Magyarország — a beszá-
mítható követeléseket sem hagyva figyelmen kívül — messze az USA-nak tarto-
zott a legnagyobb összeggel. Egy 1960 őszén készített pénzügyminisztériumi 
előterjesztés szerint a hosszú lejáratú adósságok összege kereken 43 millió dol-
lárt tett ki.29 A többi hitelező országgal ellentétben az amerikai befektetőket 
képviselő bizottság hosszú ideig hallani sem akart „csődmegoldásról", vagyis 
nem járult hozzá a tőke és a kamatok — más országok esetében alkalmazott — 
nagymértékű redukálásához. A kötvények eredeti névértékének elfogadását te-
kintette tárgyalási alapnak, legfeljebb a fizetési határidő meghosszabbítására 
ill. a kamatok csökkentésére mutatott hajlandóságot. Magyarország ezen kívül 
tartozott még 8,6 millió dollár rövid lejáratú adóssággal és az államosított ame-
rikai vállalatok (MAORT, Standard Villamossági Rt. Vacuum Oil Co.), valamint 
házak és az 1945. évi földosztás során kiosztott földbirtokok 550-600 millió 
Ft-ra becsült értékével.30 Rendezésre várt még az 1946/47-ben felvett hadi-
anyag-vásárlási kölcsön, valamint az amerikaiak magyarországi vagyonában a 
II. világháború alatt bekövetkezett több mint 1 milliárd Ft kár.31 

Az USA 1963-ra Jugoszlávián kívül, amellyel már 1948-ban lezárta a va-
gyonjogi vitát, három szocialista országgal, Romániával, Lengyelországgal és 
Bulgáriával egyezett meg a háborús károkért és az államosított amerikai va-

25 Az 1964. július 10-én Bécsben parafált magyar-osztrák vagyonjogi egyezményről lásd: Ge-
csényi Lajos (2000) 264-265, 270-277. és Honvári János (2007) 9-10. 

26 Magyarország egyedül az amerikai hadifelesleg vásárlására felvett hitelt törlesztette, igaz, 
azt sem az egyezményben vállalat kötelezettség szerint dollárban, hanem forintban. 

2 ' Rákosi Mátyás és szűkebb vezetői körének zsigeri Amerika-ellenessége kimutathatóan hoz-
zájárult ahhoz, hogy Magyarországnak a többi szocialista országhoz képest hosszú időn keresztül 
sokkal ellenségesebb volt az Egyesült Államokhoz fűződő viszonya. 

28 A II. világháború utáni magyar-amerikai viszony alakulására nézve részletesen lásd: Borhi 
László (1977) és Borhi IAszló (2000) 

29 Ide sorolták a II. világháború előtt kibocsátott kötvény- és jelzáloghitelek ki nem fizetett ré-
szét, az I. világháború után nemzetközi segélyakció keretében lisztvásárlásra és hadifogságba esett 
magyar katonák hazaszállítására felvett kölcsön kamatokkal növelt hátralékát, valamint a Nagyatá-
di-féle földreform kapcsán kártalanításra felvett kötvényhitelekből még fennálló tartozásokat. 

30 Az Egyesült Államok több máit 90 részben vagy teljesen államosított amerikai vállalat és közel 
500 kisajátított ház, valamint a földosztás során igénybe vett 12 600 hold föld után követelt kártalanítást. 

31 Az 1946/47-ben biztosított 30 millió dollár ún. Surplus hitelkeretből 15,9 millió dollár értékű 
áru (teherautók, mozdonyok, alkatrészek, nyersanyagok stb.) vásárlására került sor. Ebből a hitelből 
— magyar értelmezés szerint — 1960 őszén még 10,3 millió dollár tartozás állt fenn. Az 1 milliárd 75 
millió Ft-ra bejelentett háborús kárigény amerikai becslés volt, amelyet a kortársak túlzónak tartot-
tak. (Kozma László [2001] 93.) 



gyonért fizetendő kártalanításban és előrehaladott tárgyalásokat folytatott er-
ről a kérdésről Csehszlovákiával is. A megegyezést elősegítette, hogy az USA-
ban zárolt román, bolgár és csehszlovák követelések megközelítették az ameri-
kai kártalanítási igényeket.32 Lengyelország pedig nagy összegű és igen kedvező 
konstrukciójú hiteleket kapott élelmiszerek, gabona és hús vásárlására, amely-
re Magyarországnak akkor semmilyen kilátása nem volt.33 

A nyugat-európai fejlett tőkés országokkal ellentétben az USA sohasem 
volt és feltehetően a jövőben sem lesz Magyarország első számú külkereskedel-
mi partnere. A két ország eltérő fejlettségi szintje, nagyságrendje, a tengeren-
túli ország fogyasztóinak a minőséggel, a szállítás ütemességével kapcsolatos 
magas igénye, az amerikai piacra való betörés közismert nehézségei és nem 
utolsósorban a több ezer kilométeres távolság miatti magas szállítási költség az 
észak-amerikai államot még akkor is a jelentéktelen külgazdasági partnerek 
közé sorolta, amikor a két ország viszonyát nem árnyékolták be politikai konflik-
tusok. Kelet-Európa kizárólag kiélezett konfliktusos helyzetekben (1956, 1968, 
1980 stb.) került az USA külpolitikájának homlokterébe, egyébként a régió nem 
bírt különösebb jelentőséggel, bár a térség egyes országait az amerikai kormány-
zat nagyságuk, geopolitikai helyzetük, az adott országból származó amerikai di-
aszpóra nagysága, a belpolitikai élet liberalizálódása és leginkább a szovjet külpoli-
tikától való tényleges vagy látszólagos függetlenedésük alapján sohasem kezelte 
egyformán. Averell Harriman külügyminiszter-helyettes a magyar kollégájával 
1963 végén folytatott megbeszélésén egyáltalán nem rejtette véka alá, hogy az 
USA a kereskedelmi kapcsolatokban azért preferálja Jugoszláviát és Lengyelor-
szágot, mert e két ország Moszkvától „függetlenebb" politikát folytat.34 

A magyar-amerikai kapcsolatok alakulása 

A két világháború között illetve néhány évig még a háború után is Ma-
gyarország és Amerika kapcsolatát a Washingtonban 1925. június 24-én aláírt, 

32 A szovjet táborhoz tartozó szocialista országok közül az USA 1960. március 30-án elsőként 
Romániával írt alá vagyonjogi megállapodást, amely a hosszú lejáratú kötvényadósságokra nem vo-
natkozott. Az USA-val szemben fennálló román tartozások teljes és végleges kiegyenlítése fejében 
keleti szomszédunk a kötvényadósságokon felül 24 526 370 dollár egyösszegű kártalanítást vállalt, 
amelyet az Egyesült Államokban a háború alatt zárolt és értékesített román vagyon értékével, 
22 026 370 dollárral csökkentettek. így Romániának mindössze 2,5 millió dollárt kellett 1960. július 
l-jétől négy év alatt egyenlő részletekben kifizetni. (MOL XIX-A-16-f. Nyers Rezső pénzügyminiszter 
1960. május 27-i levele Kiss Árpád tervhivatali elnökhöz.) 

33 Lengyelország 1957 és 1960 között közel 190 millió dollár hitelt kapott mezőgazdasági ter-
mények vásárlására, amit a terményfelesleg kiviteléről szóló Public Law (PL) 480-as törvény alapján 
még mintegy 290 millió dollárral megtoldottak.A PL 480-as törvény értelmében kedvezményezett or-
szágok saját valutájukkal fizethettek az amerikai szállítmányokért. A lengyelek tehát zlotyban, va-
gyis zömében lengyel áruk exportjával törleszthették volna a hitelt, ha az USA igényt tartott volna 
ennyi lengyel árura.(Lásd: MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 33. doboz. 199. tétel. Előterjesztés a 
Pénzügyminisztérium Kollégiumához az Egyesült Államok viszonylatában fennálló pénzügyi problé-
mák tárgyában, 1960. szeptember 6.) 

34 Harriman arról beszélt, hogy az USA azért szállít a PL 480-as törvény alapján gabonát Len-
gyelországnak, mert politikája Moszkvától nagyobb mértékben eltér, mint a többi kelet-európai or-
szágé. (Feljegyzés Mód Péter külügyminiszter-helyettes megbeszéléséről Averell Harriman amerikai 
külügyminiszter-helyettessel, 1963. december 15. Közli: Borhi László [2002] 381-383. 



eredetileg 10 évre szóló, de a felek egyetértése esetén automatikusan meg-
hosszabbítható barátsági, kereskedelmi és konzuli szerződés szabályozta, amit 
a Parlament az 1926. évi XXI. tc.-kel emelt törvényerőre.35 A szerződés lehetővé 
tette, hogy a két ország polgárai a másik ország területére utazhassanak, ott lete-
lepedhessenek, szabadon vállalkozhassanak, tulajdont szerezhessenek, azt sér-
tetlenül birtokolhassák, vallásukat szabadon gyakorolhassák, halottaikat ide-
gen földben a saját szokásaik szerint eltemethessék. A szabad hajózást, keres-
kedést — és ami Magyarország számára kitüntetett jelentőséggel bírt — a két 
ország árucsere-forgalmára a legnagyobb kedvezményt a szerződés VII. cikke 
biztosította. Kölcsönösen vállalták, hogy a behozatalban és kivitelben a másik 
fél terményeire, termékeire vagy ipari készítményeire nem vetnek ki más vagy 
magasabb vámokat, nem szabnak más feltételeket, tilalmakat, mint amilyene-
ket bármely más állam esetében alkalmaznak. A kereskedés és hajózás maxi-
mális szabadságát biztosító szerződés nem zárta ki, hogy a két fél állategészség-
ügyi vagy növényvédelmi okokból bizonyos termékek szabad áramlásának bár-
mikor gátat vessen.36 Az egyezmény XIV-XX. cikke biztosította a konzulok sze-
mélyes mentésségét és garantálta szabad működését.37A szerződés a két ország 
közötti hadiállapot beálltáig ill. a II. világháború befejezését követő mintegy fél 
évtizedig volt érvényben. 

Bár a két világháború között közvetlen amerikai működő tőke magyaror-
szági exportjára ritkán került sor,38 ebben az időszakban Nagy-Britannia mel-
lett az USA vált Magyarország legfontosabb külső finanszírozójává. Az Egye-
sült Államok az L világháború u tán szervezett nemzetközi segélyhitel-akció ke-
retében 1,7 millió dollár kölcsönt nyújtott Magyarországnak, amelyből hazánk 
hadifoglyokat szállított haza és lisztet vásárolt a leszerelő katonák számára.39 

Amerikai befektetők 7,5 millió dollárért jegyeztek a magyar pénzügyi egyen-
súly megteremtésére 1924-ben kibocsátott népszövetségi kölcsönből, ami a köt-
vények névértékének valamivel több mint 8%-át jelentette.40 1925-ben a pénz-
ügyminiszter 10 millió dollár névértékű, 7,5%-os kamatozású, 20 éves lejáratú 
kölcsönszerződést kötött 48 magyar város nevében az amerikai Speyer Co. 
bankházzal. Egy évvel később 32 magyar város kapott 6 millió dollár kölcsönt 
7% kamatra, 20 éves lejárattal ugyanettől a New York-i pénzintézettől. A fővá-
ros 1927-ben egymaga 20 millió dollárt vett fel 35 évre 6%-os kamat mellett la-

35 Az Egyesült Államokkal kötött egyezmény csak egy volt a sorban, ugyanis a gazdaságilag és 
politikailag is konszolidálódó Horthy-rendszer 1925-26-ban Olaszországgal, Ausztriával, a Német Bi-
rodalommal, Franciaországgal, Spanyolországgal, 1927-ben Csehszlovákiával, Nagy-Britanniával és 
Törökországgal írt alá ideiglenes vagy végleges kereskedelmi illetve adóügyi egyezményt. 

36 A szerződés abban az esetben, ha valamely fél bejelentette annak megszüntetési vagy meg-
változtatási szándékát, a bejelentéstől számított egy évig még érvényben maradt. 

37 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TŰK 6. doboz, 26. tétel. Pulay Gábor 1951. július 7-i feljegyzése 
Berei és Kutas elvtárs számára a magyar-amerikai barátsági, kereskedelmi és konzuli szerződésről. 

38 A három legfontosabb — részben, vagy teljesen amerikai tulajdonban lévő — magyarországi 
vállalat a Magyar-Amerikai Olajipari Rt., a Standard Villamossági Rt. és a Vacuum Oil Co. volt. 

39 A hábom utáni ellátási nehézségek miatt Magyarország 1920-ban 17 681 q búzát és 141 245 q 
lisztet importált, az előbbit Argentínából, az utóbbit szinte teljes egészében az Egyesült Államokból. 
(A m. kir. kormány...[1926] 269-270.) 

40 Honvári János (2006) 36. 



kás- és közművek építésére, bővítésére.41 Kivették a részüket az amerikai be-
fektetők a két világháború közötti legnagyobb összegű, részben dollárban, rész-
ben fontban kibocsátott, összesen 36 millió dollár névértékű ún. LEBOSZ-köt-
vények jegyzéséből is. Az amerikai rövid lejáratú hitelek közül kiemelkedik az 
1920-as évek mérsékelt konjunktúrája idején magyar termékek külföldi értéke-
sítésének előmozdítására ill. intervenciós gabonavásárlásra nyújtott exporthi-
tel.42Az állam 1931-ben 5 millió dollár 1 éves lejáratú kölcsönt vett fel utak és 
vasutak építésére a Central Hanover Bank and Trust Company és a Chemical 
Bank and Trust Campany New York-i bankházaktól.43 A hitelt nyújtó konzorci-
umnak e két bankon kívül tagja volt a Speyer Co. bankház és több más pénzin-
tézet, valamint kormány is.44 

A II. világháború u tán a magyar-amerikai kapcsolatok szorosan követték 
a nagyhatalmak gyakran hullámzó viszonyának alakulását. Azokban az évek-
ben, amikor kiéleződött a két rendszer konfliktusa és a nemzetközi viszonyokra 
a hidegháború nyomta rá a bélyegét, a két ország kontaktusa is mélypontra zu-
hant. Ellenben javult a viszony, amikor enyhült a nemzetközi feszültség és 
csökkent a Szovjetunió és az USA szembenállása. Kivételt csak az 1970-es és 
80-as évek fordulóján kialakult újabb katonai feszültség jelentett, amikor a 
Szovjetunió afganisztáni bevonulása és a nyugat-európai államokat fenyegető 
rakéta telepítése, a lengyelországi katonai hatalomátvétel illetve az újabb, ha-
talmas összegeket felemésztő amerikai csillagháborús fegyverkezési program 
ellenére a magyar-amerikai kapcsolatok határozottan javultak.45 

A II. világháború után az Egyesült Államok fenntartásokkal, de ugyanak-
kor a sokat szenvedett lakosság nehézségei iránti megértéssel és segítőkészség-
gel viszonyult Németország volt csatlósához, amely 1941-ben Nagy-Britannia 
után az USA-nak is hadat üzent, ami természetesen maga után vonta a diplo-
máciai kapcsolatok megszakítását, az itt lévő angolszász vagyon állami haszná-
latba vételét, az angol és amerikai állampolgárok Magyarországról történő ki-
utasítását és mindenféle tartozás visszafizetésének teljes felfüggesztését.46 Az 
Egyesült Államok a fegyverszüneti egyezmény aláírása után néhány hónappal 

41 A m. kir. kormány ... (1929) 16-17. 
42 A Lee Higginson and Co. exporthitel és intervenciós gabonavásárlás céljára nyújtott 8 millió, 

a New York Trust Co. (más bankokkal együtt) négy magyar kereskedelmi bank készfizetői kezessége 
mellett 5 millió dollár exporthitelt. (Dr. Várkonyi Péter [1971] 10.) A magyar kormány a külföldi hite-
lezőkkel a gazdasági válság idején kötött megállapodás során ezekre is készfizetői kezességet vállalt, 
ám a hitelek egy része befagyott. Néhány amerikai bank a háború után Svájcban pert indított az ak-
kor jogilag már nem létező Angol-Magyar Bank, Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Magyar .Általá-
nos Hitelbank és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ellen. Mivel az adósság behajtására az 1950-es 
években nem sok esély mutatkozott, ezért a bankok hajlandóak lettek volna az USA-ban zárolt ma-
gyar követelések terhére 10%-ban megegyezni, de a magyar pénzügy irányítói semmilyen egyéni 
ajánlattal nem foglalkoztak. (MOL KÜM USA TÜK XIX-J-1-j. 33. doboz. 198. tétel. A Pénzintézeti 
Központ 1953. november 6-i feljegyzése.) 

4 3 A felhatalmazást erre az 1930. évi XXXI. tc. adta meg a pénzügyminiszternek. 
44 Szabad Nép, 1951. augusztus 8. 
45 Nagy Tibor (1985) 62. 
46 Az állam az angolszász tulajdonba lévő vállalatokat nem sajátította ki, hanem a háború idejé-

re használatba vette. így alakult meg 1941 végén pl. a MAO RT Üzemek a Kir. Kincstár Használatá-
ban nevű cég, amely 1946. novemberében került vissza az eredeti tulajdonosokhoz. (Papp Simon 
[1996] 129.) 



H. F. Arthur Schoenfeld vezetésével politikai missziót küldött Magyarországra. 
A két ország követsége 1946 januárjában kezdte meg működését Washington-
ban és Budapesten, a diplomáciai kapcsolatok hivatalos felvételére 1946. febru-
ár 26-án került sor.47 Az Egyesült Államok magyarországi jelenlétének legfon-
tosabb célja az volt, hogy képviselje és terjessze a polgári értékrendet, a lehető-
ségek határain belül korlátozza a Szovjetunió és a kommunista párt totális ha-
talmi törekvéseit és védje az amerikai érdekeket. Az USA azért szorgalmazta a 
mielőbbi békekötést, mert ettől a szovjet csapatok kivonását és szabad választá-
sokon a polgári erők előretörését remélte. A hidegháború idején az amerikai 
kongresszusban és a szenátusban gyakran követelték a diplomáciai kapcsola-
tok megszakítását Magyarországgal, amelyhez a média valamint az emigrációs 
magyar szervezetek zajos tetszésnyilvánítással csatlakoztak. Ám erre sohasem 
került sor, az USA — igaz, 1967-ig a nagykövetinéi alacsonyabb szinten — 
mindvégig jelen volt Magyarországon, propagandát fejtett ki, védte az amerikai 
érdekeket és felhívta a világ figyelmet az itt történő eseményekre.48 

Az 1941. évi hadüzenet és a nyugati szövetséges légierő súlyos bombatá-
madásai ellenére a háború befejezését követő első években (különösen a kisgaz-
dapárt 1945. novemberi választási győzelme után) biztatóan alakultak a 
magyar-amerikai kapcsolatok, bár néhány tényező már közvetlenül a háború 
befejezése után árnyékot vetett a gyorsan kibontakozó együttműködésre. Az 
USA kompenzációs alapon — még a diplomáciai kapcsolatok felvétele előtt — 
nélkülözhető magyar árukért cserében teherautókat ajánlott a magyar kor-
mánynak. Bár idehaza a háború után úgyszólván semmi sem volt nélkülözhető, 
a közlekedés katasztrofális helyzete miatt Magyarország mégis élt az ajánlat-
tal. Az eredeti 10 millió dollárról előbb 15 millióra, majd az 1947 március 21-én 
kötött újabb megállapodásban 30 millió dollárra emelt,49de az egyre feszültebbé 
váló magyar-amerikai viszony miatt csak kereken 16 millió dolláros összegben 
igénybe vett ún. hadfelszerelési-felesleg hitelből Magyarország a hazaszállítás-
ra már nem érdemesített amerikai cikkek közül leginkább mozdonyokat, teher-
autókat és nyersanyagokat vásárolt.50 A 25 éves lejáratú hitel visszafizetését 5 
évi türelmi idő után, 1952-ben kellett volna megkezdeni, addig Magyarország 

47 MOL XrX-J-l-j KÜM USA TÜK6. doboz. 26-os tétel. 
48 Dr. Várkonyi Péter (1971) 121. 
49 Arthur Schoenfeld, az USA magyarországi követe 1947. február 15-én jelentette be, hogy 

kormánya újabb 15 millió dollár áruhitelt nyújt Magyarországnak amerikai hadianyagok vásárlásá-
ra. Az erről szóló egyezményt 1947. március 21-én írták alá. 

50 Hazánk ennek a kölcsönnek a nagy részét az amerikai inváziós hadsereg európai szállítására 
szolgáló gőzmozdonyok vásárlására fordította. Ebből az 520 db kissé már lestrapált, a köznyelvben 
„Trumannak" becézett gőzmozdonyból 1948 nyaráig 484-et üzembe állítottak, a többit pótalkatrész-
nek használták fel. Ennek a közel félezer mozdonynak nagy szerepe volt a háború utáni vasúti közle-
kedés lebonyolításában, mivel a magyar fővonali vontatásra általánosan használt 444 db (1938) 
424-es gőzmozdonyból a háború végére mindössze 47 maradt használható állapotban. A hitelből te-
hergépkocsikat is vásárolt Magyarország, így az 1938-ban összeírt 3803 db tehergépjármű száma 
1948-ra a háborús pusztítások ellenére 7596 db-ra nőtt. 1960 elején a MÁV 1600 db nagytengely-nyo-
mású gőzmozdonyának több mint a negyede (482) még mindig a háborús időkre, tehát rövid élettar-
tamra tervezett 411-es sorozatszámú ún. „Truman" gőzmozdonyból állt, miközben a magyar gyárt-
mányú 424-es sorozatú gőzmozdonyból csak 300 db üzemelt. (MOL XIX-A-16-i. 27. doboz. Az Orszá-
gos Tervhivatal Közlekedési Főosztályának 1960. február 8-i feljegyzése.) 



csak az esedékes kamatokat törlesztette.51 Az amerikaiak az 1945. évi Szent Ist-
ván-nap alkalmából visszaadták az ugyancsak Nyugatra került magyar ereklyét, a 
Szent Jobbot, viszont a koronát és koronázási ékszereket nem. Amikor 1946 vé-
gén az UNRRA52 beszüntette a tevékenységét, (amely a lengyelországi közel 
500 millió, a jugoszláviai több mint 400 millió és a csehszlovákiai 261 millió dol-
láros segélyhez viszonyítva a háborúban vesztes Magyarországnak inkább csak 
jelképes, kereken 4 millió dolláros segélyt nyújtott),53 az Egyesült Államok 
Kongresszusa még nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy hazánkat bekapcsol-
ják egy újabb támogatási akcióba.54 A Nagy Ferenc miniszterelnök vezette kor-
mánydelegáció washingtoni és londoni tárgyalásai során a fogadtatás hűvös 
volt ugyan, de az komoly eredménynek számított, hogy megegyeztek az MNB 
nyugatra hurcolt arany- és devizakészletének ill. egyéb magyar javaknak a 
visszaadásában.55 

Az USA eleinte ritka, később egyre szaporodó kifogásait a II. világháború 
után a fokozódó szovjet beavatkozás és a kommunista párt — SZEB-től erőtel-
jesen támogatott — térnyerése miatt hangoztatta. Az 1945. augusztus 27-én 
Moszkvában aláírt magyar-szovjet gázdasági egyezményt a magyar-amerikai 
barátsági, kereskedelmi és konzuli egyezmény szellemével és betűjével ellentét-

51 A hitel feltételei azért voltak különösen kedvezőek, mert itt nem üj, hanem a háborúban el-
használódott, a hazaszállítás tetemes költségét jobbára már el sem viselő, polgári célokra (is) hasz-
nálható termékek vásárlásáról volt szó. A hitel után 1947. január l-jétől évi 2 3/8%-os kamatot kel-
lett fizetni. A törlesztés 1952. július l-jén indult és 25 évi egyenlő részletekben vált esedékessé. A 
szerződés értelmében az adósságszolgálatot (kamatot és törlesztő részletet egyaránt) amerikai dol-
lárban volt köteles Magyarország teljesíteni, azonban az Egyesült Államok évi 2 milüó dollár erejéig 
a budapesti követség és más amerikai szervezet magyarországi kiadásainak fedezésére forintfizetést 
is kérhetett. Az USA élt is ezzel a jogával és 1946-tól 1952 végéig ingatlan vásárlásra, helyreállításra 
és a követség folyó kiadásainak finanszírozására összesen 49,8 millió Ft-ot, hivatalos dollárárfolya-
mon 4,8 millió dollárt vett igénybe. 1952. július 1-jéig az USA a hitel kamatainak dollárban történő 
törlesztését nem is nagyon szorgalmazta, ilyen igényt a törlesztés megindulásakor támasztott. A ma-
gyar állam azonban — a két ország közötti jelentéktelen kereskedelemre és az ebből fakadó dollárhi-
ányra hivatkozva — továbbra is forinttal fizetett, amit az amerikai követség a napi kiadásainak fi-
nanszírozására havi 75 ezer dollárnak megfelelő forintösszegben rendre igénybe is vett. A politikai 
problémákon túl gondot leginkább az 1946-os stabilizációkor mesterségesen megállapított alacsony 
dollárárfolyam illetve az okozott, hogy a hitelről szóló egyezmény értelmében a forinttal elsősorban a 
kamatokat lehetett törleszteni, vagy ha a forintkifizetés az esedékes kamatokat meghaladta, akkor 
azt rendkívüli előtörlesztésként kellett elszámolni, Magyarország számára tehát a forinttal történő 
fizetés előnytelenül gyorsította a hitel visszafizetésének határidejét. (MOL XIX-J-1-j KÜM USA 
TÜK 33. doboz 198. tétel. A Pénzügyminisztérium 1953. március 4-i feljegyzése az amerikai Surplus 
kölcsön tárgyában.) 

52 United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Az ENSZ Újjáépítési és Segély 
Szervezete.) 

53 Szántó Tamás (1999) 296. 
54 Szegedy-Maszák washingtoni magyar követ 1947. május 21-én jelentette a Külügyminisztérium-

nak, hogy az USA szenátusa 350 millió dollár ún. Post UNRRA segélyt szavazott meg öt állam számára, 
amelyből Magyarország 24 millió dollárt kap. Erre azonban a hidegháború kitörése miatt nem került sor. 

55 A külföldre hurcolt magyar javak felkutatásának és hazaszállításának a háborúban lerom-
bolt, dezorganizált gazdaságú Magyarországon olyan nagy jelentőséget tulajdonítottak, hogy az öt év-
nél nem hosszabb börtönbüntetéssel fenyegetett háborús és népellenes bűnök elkövetőit mentesítet-
ték tettük jogi következményei alól, ha bizonyíthatóan jelentős érdemeket szereztek „magyar szemé-
lyek, illetőleg Magyarországból elhurcolt vagy kivitt és közgazdasági vagy nemzeti szempontból fon-
tos vagyontárgyak gondozása körül". (1946. évi XXIII. törvény a külföldre hurcolt magyar szemé-
lyek, illetőleg nemzeti vagyontárgyak gondozásának előmozdításáról.) 



ben állónak tartották, mivel az amerikai állampolgároknak nem biztosította az 
egyenlő elbánás és a legnagyobb kedvezmény elvét.56 

Az USA és Nagy-Britannia az 1946-ban leleplezett Magyar Testvéri Közös-
ség köztársaság ellenes összesküvésének már a tényét is megkérdőjelezte, még in-
kább kétségbe vonta az FKGP vezető politikusainak érintettségét. A SZEB angol-
szász tagjai 1947 márciusában tiltakoztak a kisgazdapártot az összeesküvés kap-
csán ért rágalom miatt. Néhány hónappal később, 1947 júniusában az USA kor-
mánya Molotovnál Kovács Béla letartóztatása, a magyar SZEB-nél pedig a 
szovjet hatóságok magyar belügyekbe való beavatkozása miatt emelt kifogást 
és Londonnal együtt követelte a Nagy Ferenc miniszterelnökre vonatkozó (a 
valóságban természetesen nem létező) állítólagos terhelő adatok kiadását. Miu-
tán a magyar belügyminiszter 1947 elején betiltotta az Amerikában megjelenő 
magyar nyelvű sajtótermékek hazai forgalmazását azok „hamis információi" 
miatt, illetve a magyar kommunisták — szovjet tanácsra és ösztönzésre — a 
Magyar Közösség „összeesküvését" egyre inkább a vezető pozíciókat betöltő 
kisgazdák diszkreditálására és a hatalomból való kiszorítására használták fel 
ürügyül, az amerikai megszálló hatóságok 1947. március 11-én olyan utasítást 
kaptak, hogy lassítsák az amerikai zónában lévő magyar javak restitúcióját. 
1947 júniusában három fő kivételével a washingtoni magyar követség összes 
munkatársa Szegedy-Maszák Aladár követtel az élen disszidált. Az USA 1947. 
augusztusában tiltakozott a választójoggal rendelkezők számának több száz-
ezer fővel való csökkentése, majd a csalásoktól sem mentes augusztus 31-i or-
szággyűlési választást követő diktatórikus módszerek ellen, amellyel először 
Pfeiffer Zoltán pártját likvidálták, hogy aztán később sorra kerüljön a többi 
jobboldali, koalíción kívüli polgári politikai tömörülés is. 

Truman amerikai elnök 1947 júniusában két ízben is elítélte a Magyaror-
szágon bekövetkezett változásokat és Romániával valamint Bulgáriával együtt 
a békeszerződés megsértésével vádolta meg hazánkat, mivel amerikai értékelés 
szerint ezekben az országokban nem érvényesültek az általános emberi szabad-
ságjogok. Ilyen előzmények után Magyarország 1947. július 10-én elutasította a 
Marshall-értekezletre invitáló meghívót és nem vette igénybe az amerikai újjá-
építési segélyt. 

A viszony tehát a két ország között 1947 nyarára megromlott. Ezek u tán 
már hiába kértük, hogy a 30 millióra emelt hadianyag-vásárlási kölcsön még fel 
nem használt részét vásárolhassuk le, erre már nem kerülhetett sor, sőt július 
24-én az USA (akkor még ideiglenesen) leállította az amerikai zónába került 
magyar javak visszaadását. Augusztus elsején közleményben tudatta, hogy 
megszállási zónájában nincs több magyar hadifogoly és hogy az amerikai kor-
mány nem asszisztál az 1945 után politikai vagy szociális okok miatt egyre na-
gyobb számban Nyugatra menekülő, vagy az ott hadifogságba esett, de hazatér-
ni nem akaró magyarok (az ún. „displaced person"-ok, vagyis hontalan szemé-
lyek) erőszakos visszatelepítéséhez. Ezek után tulajdonképpen senkit sem ért 

56 Ugyanezt tették a Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyarországon tartózkodó brit képvise-
lői is, akik azonban — az amerikaiakhoz hasonlóan — képtelenek voltak a Szovjetunió és a hazai 
kommunisták fokozódó térnyerését megakadályozni. (Arday Lajos [2005] 25.) 



váratlanul, hogy az Egyesült Államok az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1947. 
augusztus 22-i ülésén vétójogával élve megakadályozta Magyarország felvételét 
a nemzetközi szervezetbe.57 Hasonlóképpen elutasították Magyarországnak az 
IMF-hez és a Világbankhoz történő csatlakozását is.58 1948 január második fe-
lében amerikai katonák „durva incidenst" provokáltak a hegyeshalmi hatá-
ron,59 amelynek következtében az amerikai szenátus védelmi bizottsága 1948. 
január 23-án elutasította az USA-ba hadizsákmányként szállított magyar te-
nyészlovak visszaadását. Az 1948. március 25-én a magyar-osztrák határon ki-
robbant újabb incidens60 miatt az amerikai hatóságok kiutasították a magyar 
visszaszolgáltatási bizottságot.61 A magyar kormány — megtorlásként a német-
országi amerikai megszállási zónában működő restitúciós bizottság tevékeny-
ségének a felfüggesztéséért — 1948 április végén megtagadta a magyar-ameri-
kai légügyi egyezmény aláírását. 

A MAORT-szabotázs 1948. szeptemberi „leleplezése" u tán végleg elszaba-
dultak az indulatok. A konstruált politikai és gazdasági koncepciós pereknek a 
külföldi tulajdon kártalanítás nélküli konílskálásán túl további fontos célkitű-
zése volt az USA illetve közvetlenül a budapesti amerikai követség munkatár-
sainak diszkreditálása. A bírósági komédia és a nyilvános tárgyalások során a 
„bűnösök" sorra „beismerték", hogy szoros kapcsolatban álltak az Egyesült Ál-
lamok hírszerző szerveivel, budapesti követségével és ezek instrukciói, sőt kife-
jezett utasításai alapján kémkedtek, szabotálták a termelést, igyekeztek ártani 
a népi demokráciának, fegyveres ellenállás szervezésével megpróbálták meg-
dönteni a demokratikus államrendet és eltenni láb alól a magyar nép bölcs ve-
zéreit.62 Bár a kelet-európai konstruált perek forgatókönyveinek végkifejletei 
némi különbséget mutatnak,6 3 abban azonban nagy a hasonlóság, hogy az an-
golszász hatalmak számára történő kémkedés szinte mindegyikben állandóan 
visszatérő vezérmotívum.64 

57 A magyar csatlakozási kérelem elutasítása a későbbiek folyamán 1955. végéig még több íz-
ben megismétlődött. 

58 A nyugati hatalmak arra hivatkoztak, hogy volt ellenséges államokat a békeszerződés hatály-
ba lépéséig nem vesznek fel a Nemzetközi Valutaalapba és a Világbankba tagnak. Ez alól Olaszország 
esetében kivételt tettek, igaz, az angolok siettek kijelenteni, hogy ez a többi ország számára nem je-
lenthet precedenst. (MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 33. doboz 196. tétel. A washingtoni magyar kö-
vetség 1946. október 8-i jelentése. Lásd még: IMF irattár, 1946. október 10-i, 17-i és 1948. február 4-i 
feljegyzés Magyarország csatlakozása ügyében.) 

59 Nyugatról hazatérő volt magyar hadifoglyokat kísérő amerikai katonák belépési engedély 
nélkül jöttek magyar területre, majd a Külügyminisztérium jelentése szerint magyar területen fegy-
verrel molesztálták Hegyeshalom község lakosságát. 

60 A nyugati fogságból hazatérő magyarokat kísérő amerikai katonákat vízum hiányában a ma-
gyar határőrök nem engedték magyar területre lépni. 

61 Dr. Schmidt-Papp Ernő követségi titkár és Márkus Dezső hazaszállítási főmegbízott a hely-
színen igyekezett felkutatni és hazaszállítását megszervezni a bizonyíthatóan magyar javaknak. 

62 Ez a motívum Peyer Károly szociáldemokrata politikus és társai koncepciós perében jelent 
meg először pregnánsan, ahol a bíróság 1948. februárban, majd másodfokon júliusban is bizonyított-
nak látta a vád állítását, miszerint a mentelmi jogától megfosztott, majd a biztos letartóztatás elől 
külföldre távozó volt szociáldemokrata politikus vádlott társaival együtt amerikai instrukciók alap-
ján meg akarta dönteni a demokratikus államrendet. 

63 Hódos György (1990) 
64 Lásd erre nézve: Szabad Nép, 1951. július 27. 



A viszony további romlását mindkét oldalon diplomaták kölcsönös kiutasítá-
sa, a diplomáciai mentesség megsértése, diplomáciai futárok csomagjainak átvizs-
gálása, az USA budapesti követségén dolgozó magyar állampolgárok molesztálása, 
gyakori letartóztatása, többszörös amerikai légtérsértés és a MASZOVLET egyik 
polgári repülőgépének disszidálása jelezte.65 Az USA és Nagy-Britannia 1949-
ben több ízben is azzal vádolta meg Magyarországot, Bulgáriát és Romániát, 
hogy nem tar t ják be az 1947. évi párizsi békeszerződés előírásait. Az USA ja-
vaslatára az ENSZ 1949 tavaszán napirendre tűzte a békeszerződés magyar 
kormány általi sorozatos megsértését, illetve a Mindszenty-pert. 1949 őszén a 
fenti ügyek miatt ismét meghiúsult Magyarország ENSZ-be történő felvétele. 
Az ENSZ közgyűlés a magyar békeszerződés megszegésének ügyét október 22-
én a Hágai Nemzetközi Bíróság elé vitte. Az ENSZ Politikai Bizottságában 
1950 őszén ismét napirendre tűzték az emberi jogok romániai, magyarországi 
és bulgáriai megsértését.66 

A magyar sajtót és a kommunista propagandát 1949-ben a Mindszenty-és 
Standard-per illetve az amerikai magánszemélyek és hivatalos tényezők ezek-
ben játszott állítólagos szerepe uralta. Az AVH már 1948 őszén, a MAORT-per 
kapcsán letartóztatott két Magyarországon tartózkodó amerikai állampolgárt, 
Paul Ruedemann MAORT elnököt és George Bannatine-t, az amerikai részvé-
nyesek megbízottját, akiket a hamis vallomás kicsikarása és állítólag 80 000 
dollár fejpénz lefizetése után még a bírósági komédia előtt kiengedtek az előze-
tes letartóztatásból és kitiltottak az országból.67 Hasonlóképpen jár tak el Israel 
Gaynor Jacobsonnal, a JOINT68 magyarországi megbízottjával szemben is, akit 
rövid előzetes fogva tartás után 1949 végén utasítottak ki Magyarországról.69 

Ellenben a 100%-os amerikai tulajdonban lévő Standard Villamossági Rt. kár-
talanítás nélküli kisajátítását célzó gazdasági koncepciós perben 1949 végén le-
tartóztatott Robert A. Vogeler amerikai és Edgar Sanders brit állampolgárokat 
bíróság elé állították és Vogelert 15 évi, Sanderst 13 évi fegyházra ítélték.70 

Az amerikai kormány Vogeler elítélése után bezáratta a New York-i és a 
clevelandi magyar konzulátusokat, megtiltotta amerikai állampolgárok Magyaror-
szágra történő utazását, zárolta az USA-ban lévő magyar bankköveteléseket, a 
Fehér Ház 18 mérföldes körzetére korlátozta a washingtoni magyar követség 
munkatársainak mozgási szabadságát, beszüntette a magyar állampolgárok-
nak különböző jogcímeken (nyugdíj, járadék, örökség stb.) járó — általában 
szerény — összegek folyósítását.71 1951. március l-jén az USA kormánya úgy 
döntött, hogy a Szovjetunióba és a többi szocialista országba a Cocom listán 

6,0 Egy MASZOVLET polgári repülőgép 1949 elején külföldre szökött, a legénység egy része ha-
zatért, többeknek azonban az USA menedékjogot adott. 

66 Szabad Nép, 1950. október 8. 
67 Papp Simon (1996) 198-200. Kiszely Gábor (2000) 87. 
68 Amerikai Zsidó Szociális Segély Alapítvány. 
69 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 9. doboz. Feljegyzés, 1949. december 27. 
70 A Sanders-ügyről lásd: Szörényi Attila (2006) 74-92. Vogeler letartóztatásáról, elítéléséről és 

kiszabadulásáról: Vogeler, A. R. (1952) 
71 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK6. doboz, 26. tétel. Másolat Barnes amerikai ügyvivő 1955. 

szeptember 2-án Sik külügyminiszter-helyettesnél tett látogatásáról készített feljegyzéséről. 



nem szereplő árukat is csak az Office of International Trade előzetes engedélye 
alapján lehet exportálni. Ezekre a „kellemetlenkedésekre" a magyar kormány 
három katonai attasénak „persona non grata"-vá nyilvánításával és a budapesti 
amerikai követség diplomata és magyar alkalmazotti létszámának közel 50%-os 
csökkentésével válaszolt.72 A Rákosi-rezsim valóságos emberkereskedelmet foly-
tatott, amikor 1951 tavaszán hosszas alkudozások után politikai és gazdasági 
engedmények fejében szabadon engedte Vogelert, 1953 augusztusában pedig 
Sanderst.73 

Vogeler kiutasítása után rövid időre ismét kinyitotta kapuit a New York-i 
és a clevelandi magyar konzulátus és az amerikai zónából megkezdődött a há-
ború alatt kihurcolt magyar javak visszaszolgáltatása, valamint újra engedé-
lyezték amerikai állampolgárok Magyarországra történő utazását. Az 1951. jú-
niusi Grősz-perben a budapesti amerikai követséget jelképesen ismét a vádlot-
tak padjára ültették, mint az állítólagos „összeesküvés" fő szervezőjét.74 A konf-
liktuskerülő és a magyar hatalomhoz lojális katolikus főpap elítélése u tán a ma-
gyar hatóságok kiutasították a Grősz-perben állítólag kompromittálódott ame-
rikai diplomatákat és beszüntették az amerikai követség kulturális és tájékoz-
tató tevékenységét.75 Az USA kormánya emiatt a washingtoni magyar követ-
ségnek 1951. július 5-én átadott jegyzékében a két ország közötti barátsági, ke-
reskedelmi és konzuli szerződés VII. cikkének, vagyis a legnagyobb kedvez-
mény elvét kölcsönösen biztosító cikkelynek a törlését kérte, ellenkező esetben 
bejelentette a szerződés felmondását. A lépést a magyar kormány augusztus 
25-i válaszjegyzékében az USA „magyar néppel szemben ellenséges" magatartá-
sának újabb jeleként értékelte és nem járult hozzá a szerződés módosításához.76 

Erre az USA felmondta az 1925. június 24-én Washingtonban aláírt egyez-
ményt, amelynek következtében a magyar árukat sújtó addigi átlag 7%-os vám 
ötszörösére emelkedett.77 Az USA-ból Magyarországra érkező import az 1947. 
évi kereken 270 millió Ft-ról 1952-ben 1 millió Dft-ra, 1953-ban 1 millió Dft alá 
zuhant.78 Bár várható volt, hogy a legnagyobb kedvezmény felmondása ezzel a 

12 A budapesti amerikai követség kénytelen volt néhány hónap alatt magyar követelésre diplo-
matáinak létszámát 64-ről 34-re, magyar alkalmazottainak számát pedig 41 fővel csökkenteni. (MOL 
XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 6. doboz, 26. tétel. Sik Endre szigorúan bizalmas feljegyzése Kállai, Berei, 
Szarvas, Kutas és Szarka elvtársaknak Gerald A. Mokma amerikai követségi tanácsos 1951. április 
27-i látogatásáról.) 

73 Arday Lajos (2005) 27. Lásd még: Szörényi Attila (2006) 82-88. 
74 A 15 évi börtönre ítélt főpap a vád szerint titkos gazdasági és politikai adatokat adott át az 

imperialista hatalmak budapesti követségeinek, amelyek „bizalmas anyagokat közvetítettek a Vati-
kán és Grősz között". (Szabad Nép, 1951. június 19., 23.) 

70 A totálisan zárt Rákosi rendszer igyekezett minden nyugati információs forrástól hermetiku-
san elzárni a magyar társadalmat. Ezen ütött rést a budapesti amerikai követség tájékoztató szolgá-
latának (US Information Service) könyvtára, film- és zenehallgatásra szolgáló helyisége, amelynek 
magyar látogatóit állandóan figyelték és rendszeresen zaklatták. (Szabad Nép, 1951. július 11.) 

76 Szabad Nép, 1951. augusztus 26. 
77 A szerződés értelmében a felmondástól számított egy évig a kereskedelmi kedvezmények 

még érvényben maradtak. így a magyar áruk 1952. június 24-étől veszítették el a legnagyobb kedvez-
mény szerinti preferenciális vámokat és ettől kezdve az USA-ba bevitt magyar termékekre az 1930. 
évi vámtétel autonóm tarifáit alkalmazták, ami azt jelentette, hogy 1978-ig, a legnagyobb kedvez-
mény ismételt megadásáig a magyar árukat a maximális vámtételek terhelték. 

78 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 6. doboz 26.tétel. 



következménnyel jár, az MDP szócsöve, a Szabad Nép 1951. augusztus 26-i szá-
ma Sztálin két egymástól független világgazdaság elmélete alapján magabizto-
san állította, hogy az 1925-ös egyezmény felmondása Magyarország számára 
semmilyen problémát nem okoz. Egy légi incidens miatt az Egyesült Államok 
1951. december 31-én ismét bezáratta a két magyar konzulátust.79 Nagy Imre 
hatalomra kerülése után mindkét fél tett néhány, inkább csak gesztusértékű 
engedményt, de a viszony alapvetően nem javult. Marton Endrének és feleségé-
nek80 letartóztatása miatt 1955. szeptember l-jével az USA kormánya beszün-
tette az Magyar Népköztársaság washingtoni követségének tájékoztató tevé-
kenységét.81 

A két ország viszonya 1955 végén valamelyest javult, bár a kapcsolatok ko-
rántsem voltak felhőtlenek, mert a ballon-akció82, valamint a SZER és az Amerika 
Hangja rádióadások hangvétele beárnyékolta a magyar-amerikai viszonyt.83 Ma-
gyarországra a korábbinál több politikus, újságíró kapott beutazási engedélyt, a 
másik oldalon pedig háromtagú mezőgazdasági delegáció utazhatott az USA-ba, 
akik a rendelkezésükre bocsátott csekély valutakeretből hibridkukorica vetőmagot 
és néhány mezőgazdasági gépet vásároltak. Az USA 1955. december 15-én már 
nem vétózta megy az Magyar Népköztársaság ENSZ-be történő felvételét. Hosszú 
idő után 1956 őszén fordult elő először, hogy a magyar kormány elfogadta a dunai 
árvíz károsultjainak felajánlott amerikai segélyt.84 

AII. világháború után a Külügyminisztérium Kollégiumának 1956. június 
11-i ülésének vitájában vetődött fel először a Magyarország és az Egyesült Álla-
mok között fennálló vitatott vagyonjogi kérdések rendezésére vonatkozó tár-
gyalások megkezdésének a lehetősége.85 Nehezen hihető Magyarics Tamás állí-

'9 1951. november 19-én egy amerikai C 47-es katonai repülőgép megsértette Magyarország 
légterét. Szovjet vadászgépek Pápánál földre kényszerítették a magyar légtérbe tévedő gépet, a gép 
négytagú személyzetét letartóztatták, a repülőt elkobozták. (MOL XIX- J-l-j KÜM USA TÜK 6. do-
boz. 26-os tétel. Feljegyzés Barnes amerikai ügyvivő Sik külügyminiszter-helyettesnél tett 1955. 
szeptember 2-i látogatásáról.) Bár az Egyesült Államok elnézést kért a légtérsértésért, a magyar ka-
tonai bíróság a négy amerikai pilótát fejenként 360 000 Ft pénzbírságra vagy 3 havi börtönre ítélte. 
A budapesti amerikai követség fizetett, így a pilótákat kitoloncolták az országból. (Szabad Nép, 1951. 
december 24.) 

80 Marton Endre az amerikai AR felesége az UP tudósítója volt. Mindkettőjüket 1955-ben tar-
tóztatták le, a férjet első fokon 13 évre, a feleséget 6 évre ítélték. Az ítéleteket a Legfelsőbb Bíróság 6 
illetve 3 évre mérsékelte. (Marton Endre (2000) 14-18.) 

8 1 MOL XIX- J-l-j KÜM USA TÜK 6. doboz. 26-os tétel. Feljegyzés Barnes amerikai ügyvivő 
Sik külügyminiszter-helyettesnél tett 1955. szeptember 2-i látogatásáról. 

82 A léggömb-akciót a „Kereszteshadjárat a Szabadságért" és a Szabad Európa Rádió szervezte. 
Az első léggömböket — amelyek főleg propaganda-anyagot szállítottak Magyarországra — 1954. ok-
tóber l-jén eresztették fel az NSZK területéről. Az akció, amely időnként balesetekhez, illetve a belső 
és nemzetközi légi forgalom leállításához vezetett, 1955-ben és 1956-ban is folytatódott, 1956. febru-
ár 8. és július 28. között pl. 293 esetben észleltek ballonokat Magyarország légterében. A magyar 
kormány a nemzetközi jogra hivatkozva — nem sok eredménnyel — tiltakozott a ballonakció miatt. 
(MOL XIX- J-l-j KÜM USA TÜK KÜM 6. doboz. 26. tétel. A léggömbakcióra nézve lásd még: 
Simándi Irén: A Szabad Európa Rádió rövid története 1951-1993. www.oszk.hu ill. ugyanő [2006]) 

8 3 MOL XIX- J-l-j KÜM USA TÜK 6. doboz, 26. tétel, A Külügyminisztérium II. sz. Politikai 
Főosztályának 1955. évi feljegyzése az USA és az MNK közötti viszony alakulásáról. 

84 MOL XIX- J-l- j KÜM USA TÜK 6. doboz, 26. tétel. Szarka Károly 1956. szeptember 26-i fel-
jegyzése. 

85 MOL XIX- J-l-j KÜM USA TÜK 6. doboz, 26. tétel, a Külügyminisztérium Kollégiumának 
1956. június 11-i üléséről felvett jegyzőkönyv. 



tása, aki szerint a párbeszéd ötlete azért vetődött fel hirtelen, mert az Egyesült 
Államok kongresszusa 1955-ben engedélyezte a kelet-európai szocialista orszá-
gok USA-ban zárolt betéteinek amerikai követelések kiegyenlítésére történő 
felhasználását.86 Ilyen célra ugyanis csak államok és a közületek zárolt aktíváit 
lehetett igénybe venni, márpedig ez a magyar vonatkozásban mindössze 3 mil-
lió dollár körüli összeg nagyságrendileg kisebb volt, mint az USA mintegy 200 
millió dollárra tehető kiinduló követelése. Másrészt a magyar kormány (a szoci-
alista országokkal folytatott későbbi vagyonjogi tárgyalások alapján nem is 
alaptalanul) arra számított, hogy a két fél jóindulatán és kölcsönös akaratán 
alapuló pénzügyi egyezmény megkötése során az USA-ban kártalanításra fel-
használt állami és közületi követeléseket a fizetési egyezményekbe beszámít-
ják, a magánjellegű követeléseket pedig a tulajdonosok számára felszabadítják. 

Bár erről az ülésről felvett jegyzőkönyvben kevés szó esett, de a kérdés fel-
merülésében minden bizonnyal szerepet játszott az Angliával akkor már meg-
kötés előtt álló pénzügyi egyezmény.87 Volt néhány olyan amerikai gesztus, 
amely ha a megegyezést nem is garantálta, de reális esélyt adott a tárgyalások 
megkezdésére. Az Egyesült Államok 1956. április 26-án mintegy 700 árucikkre 
nézve enyhítette az embargós előírásokat, május 4-én pedig Ravnal amerikai 
követ bejelentette, hogy amerikai részről hajlandóak azonnal megkezdeni a vi-
tás ügyek rendezésére vonatkozó tárgyalásokat, ha a magyar hatóságok kienge-
dik Marton Endrét. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük: a 
Marton-házaspárt a kedvezőbbre forduló belpolitikai viszonyokon túl a napi-
renden lévő magyar-amerikai vagyonjogi tárgyalások megindítása érdekében 
bocsátották szabadon.88 A tárgyalásokat magyar részről komolyan gondolhat-
ták, mivel a Külügyminisztérium 1956. július 5-én a két ország kapcsolatának 
megjavítására irányuló akciótervet te t t le a vezetés asztalára. Az amerikai kö-
vet július 11-én közölte a Külügyminisztériummal, hogy felhatalmazást kér 
kormányától a vitás ügyek rendezésére irányuló tárgyalások megkezdésére. Öt 
hét múlva Marton Endre kiszabadult, akit annak ellenére engedtek ki a börtön-
ből, hogy szabadon bocsátását az ÁVH nem támogatta.89 

Mivel a rendezetlen magyar-amerikai vagyonjogi kérdések 1945-től 1956-ig 
nem kerültek napirendre, ezért a Pénzügyminisztérium nem rendelkezett az 
ügyre vonatkozó pontos kimutatásokkal. Azt azonban mindkét oldalon jól tud-
ták, hogy a magyarok tartozása nagyságrenddel meghaladja az USA-tól várható 
kártalanítási ill. pénzügyi beszámítási összeget. Egy 1955. augusztus 29-i, ma-
gyarok által készített és a dolog természetéből adódóan a másik oldalról alapve-
tően vitatott tételeket tartalmazó kalkuláció a háború előttről fennmaradt hosszú 

86 Magyarics Tamás (1996) 571. 
8 ' Angliával az államközi vagyonjogi szerződést — amely a hosszú lejáratú, II. világháború előtt 

keletkezett kötvényadósságokra nem vonatkozott — 1956. június 27-én írta alá Magyarország. (Hon-
vári János [2007] 7.) 

88 Az AP tudósító feleségét 1956. április 4-én, magát Marton Endrét pedig 1956. augusztus 
16-án engedték szabadon. (Marton Endre [2000] 76.) Az amerikai követség letartóztatott magyar al-
kalmazottainak a többségét 1956. október 23-a előtt kiengedték, a még börtönben maradók a forra-
dalom alatt kiszabadultak és elhagyták Magyarországot. 

89 Szakolczai Attila: www.rev.hu 



és rövid lejáratú magyar hiteltartozások összegét 72,5 millió dollárra, a hadi-
kölcsönt kereken 16 millió dollárra, a háború u tán államosított amerikai vagyo-
nért fizetendő magyar kártérítés nagyságát 750 ezer dollárra, az amerikai va-
gyonban bekövetkezett háborús károkat pedig több mint 1 milliárd Ft-ra be-
csülte.90 Ezzel szemben mindössze 6 millió dollár Amerikában lefoglalt magyar 
követelés és a részünkről is gyakorlatilag behajthatatlannak ítélt 100 millió 
dolláros nagyságrendre becsült elhurcolt vagyon állt.91 

Ezért a Külügyminisztériumban legtöbben (maga a külügyminiszter, Bol-
doczki János is) azt az álláspontot képviselték, hogy a két ország egymással 
szemben fennálló tartozásának számunkra előnytelen diszparitása miatt ne 
sürgessük a pénzügyi kérdések tárgyalását.92 Azzal természetesen a külügymi-
niszter is tisztában volt, hogy a tartozások rendezését az amerikaiak a meg-
egyezés fontos előfeltételének tekintik. Boldoczki azt javasolta, hogy előbb kös-
senek olyan kereskedelmi megállapodást, amely enyhíti az amerikai piacon a 
magyar termékeket sújtó diszkriminációt és csak azt követően lehet szó a pénz-
ügyi követelések rendezéséről, ha az oda irányuló exportunk és dollárbevéte-
lünk jelentősen nő. A realistábban gondolkodók elképzelhetetlennek tartották, 
hogy az USA a pénzügyi kérdések rendezése előtt kössön Magyarország számára 
kedvező kereskedelmi megállapodást. A vita azon folyt, hogy Magyarország kezde-
ményezze-e a kapcsolatok javítását, tegyen-e esetleg gesztusokat vagy sem, mert 
az esetleges engedményekből az USA az erőpolitika eredményességére fog követ-
keztetni. Zádor Tibor washingtoni ügyvivő a román elintézéshez hasonló megol-
dást szorgalmazott, vagyis Magyarország tegyen javaslatot a két ország kapcsola-
tának generális rendezésére, amelynek természetesen része lenne a kereskedelmi 
és pénzügyi megállapodás is. Sik Endre külügyminiszter-helyettes az átfogó tár-
gyalások helyett az apró lépések taktikáját szorgalmazta. 

A vitában résztvevők közül Helmeczi László a Külügyminisztérium ame-
rikai politikai referense szorgalmazta leginkább a magyar-amerikai kapcsola-
tok javítását.93 A XX. kongresszus utáni új idők szellemét jelezte, hogy volt bá-
torsága kimondani az igazságot: Magyarország kis ország, vagyis „nekünk job-
ban szükségünk van az amerikai-magyar viszony javítására, mint az amerikai-
aknak. Nekünk súlyos devizahelyzetünk van, amiből való kimozduláshoz ke-
reskedelmi kapcsolat létesítése vezethet el s ez csak engedmények árán érhető 
el". Bátran bírálta a Belügyminisztérium és az AVH semmivel sem indokolható 

90 Az amerikai vagyonban a II. világháború alatt bekövetkezett 1 075 000 000 Ft-os kár ameri-
kai becslésen alapuló bejelentett igény volt. Az ITT a tulajdonában lévő Standard Villamossági Rt. 
vagyonában bekövetkezett háborús károk megállapítását egy magyar ügyvédre bízta. Bár a Standard 
némi üvegkáron kívül sikeresen átvészelte a háborút, az ügyvéd mégis több tízmilliós kárt állapított 
meg, amiért állítólag 100 000 Ft ütötte a markát. (Lásd Kozma László [2001] 93. 

91 MOL XIX- J-l-j KÜM USA TÜK 33. doboz. 198. tétel. Feljegyzés a Magyarország és az Egye-
sült Államok között függőben lévő pénzügyi kérdésekről, 1955. augusztus 29. 

92 „Tekintettel arra, hogy tartozásaink összege még a más országokkal kötött megállapodása-
inkhoz hasonló kedvezményes rendezés esetén is aránytalanul nagy terhet róna gazdaságunkra a le-
hetséges kereskedelmi forgalom volumenéhez képest, e kérdések rendezése elől igyekszünk kitérni ill. 
azt minél későbbre tolni." (MOL XIX- J-l-j KÜM USA TÜK 33. doboz. 198. tétel. Feljegyzés a Magyaror-
szág és az Egyesült Államok között függőben lévő pénzügyi kérdésekről, 1955. augusztus 29.) 

93 Helmeczi 1956 novemberében külföldre disszidált. 



„akcióit", amelynek során a külügy érdekeire való tekintet nélkül léptek nem-
zetközi ügyekben, figyeltek meg, hallgattak és tartóztattak le külföldi állampol-
gárokat. Szigeti Károly — aki egyébként a magyar-amerikai kapcsolatok javí-
tására vonatkozó kollégiumi előterjesztés szerzője volt — az angolokkal kötött 
megállapodáshoz hasonló egyezményt javasolt, amelyben a kereskedelmi kap-
csolatok rendezését „nem kötötték a pénzügyi viszonyok rendezéséhez".94 A 
történelem közbeszólt és a néhány hónappal később kirobban októberi felkelés, 
majd az újabb szovjet invázió hosszú időre ismét megakasztotta a magyar-ame-
rikai tárgyalásokat. 

A vagyonjogi tárgyalások megkezdése 

Az 1956. novemberi szovjet katonai beavatkozást követő néhány év nyu-
godtan nevezhető a magyar-amerikai viszony mélypontjának. Az ENSZ magyar 
ügyet vizsgáló ötös bizottságának ténykedése idején az USA a mandátumvizsgáló 
bizottság révén megakadályozta, hogy a magyar misszió részt vegyen a nemzet-
közi szervezet munkájában. Megtorlásaképpen a magyar kormány 1959. július 
6-án korlátozta az amerikai követség diplomata, adminisztratív és műszaki sze-
mélyzetének mozgását, amire az USA hasonló válaszlépéssel reagált.95 

A két ország közötti viszony ha nem is látványosan, de attól kezdve javult, 
hogy az ún. ötös bizottság beszüntette a tevékenységét és az ENSZ 1963 tavaszi 
rendkívüli közgyűlésén az USA megszavazta a közgyűlésre érkező magyar dele-
gáció mandátumát, az ugyanebben az évben tartott rendes közgyűlésen pedig 
már indirekt módon sem hozta szóba az ún. „magyar kérdést". Ennek a kedve-
ző fordulatnak a State Department részéről az volt az előfeltétele, hogy a ma-
gyar kormány engedje szabadon az 1956-os forradalomban játszott szerepük 
miatt még bezárva tar tot t politikai foglyokat. Miután ez 1963-ra több lépcső-
ben — ha nem is mindenkire, de a többségre nézve — megtörtént, az USA haj-
landónak mutatkozott követek cseréjére, a kapcsolatok normalizálására és a 
két ország közötti megoldatlan problémák és kérdések jó szándékú megközelí-
tésére.96 (Mint ismeretes, a magyar-amerikai kapcsolatokat a politikai problé-
mákon és a rendezetlen vagyonjogi kérdéseken túl számtalan egyéb tényező, 
így pl. a Mindszenty-ügy és a magyar koronázási ékszerek visszaadása is terhel-
te.)97 Magyarország elsősorban a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény biztosí-
tását, az Amerikában zárolt magyar vagyonok és követelések felszabadítását, 
az Ausztriába és Németországban hurcolt és jórészt már felhasznált magyar 
vagyonért fizetendő kártérítést forszírozta.98 

94 Magyarics Tamás (1996) 572. Az 1956-ban megkötött magyar-angol megállapodás — mint 
már említettük — figyelmen kívül hagyta a hosszú lejáratú kötvényadósságok ügyét. 

95 Az amerikai diplomaták mozgáskorlátozását 1961. július l-jétől enyhítették, amikor a közle-
kedésük előzetes engedélyezését előzetes bejelentési kötelezettség váltotta fel. A gesztusra az ameri-
kai fél is hasonló gesztussal válaszolt. (MOL M-KS 288. f. 5/304. őe.) 

96 Borhi László (2002) 32-36. 
97 MOL M-KS 288. f. 5/327. őe. 
98 Ami a magyar restitúciós igényeket illeti, egyáltalán nem voltak kicsinyesek, ugyanis az 

amerikai megszállási övezetben igénybe vett vagy értékesített magyar vagyonért 200 millió dollárt 



A két ország javuló viszonyát jelezte az is, hogy az amerikai kormány 1963-
ban átmenetileg feloldotta a Magyarországgal szemben a rendezetlen pénzügyi 
kérdés miatt fennálló hitelnyújtási és állami garanciavállalási tilalmat és az 
Eximbank 30 millió dollár rövid lejáratú hitelgaranciájával támogatta a Hont Já-
nos földművelésügyi miniszterhelyettes vezette delegáció gabonavásárlási akció-
ját. Később azt is lehetővé tették, hogy Magyarország — a gabonavásárláshoz 
hasonló feltételekkel — gyapotot is vegyen az USA-tól. Kádár János moszkvai 
útja során 1963 júliusában találkozott William Avareil Harriman amerikai kül-
ügyminiszter-helyettessel, aki kijelentette, hogy kormánya „szeretné normali-
zálni a viszonyt a Magyar Népköztársasággal" s ehhez Hruscsov segítségét kér-
te ." Jelzésértékűnek tekinthetjük, hogy az MSZMP Politikai Bizottsága 1963 
őszén nem utasította el a Ford Alapítvány 25 magyar ösztöndíjas fogadására vo-
natkozó ajánlatát.100 A magyar fél tárgyalási hajlandóságát növelte az a körül-
mény is, hogy 1963-ra — ahogy arról korábban már szó volt — az USA három 
szocialista országgal vagyonjogi egyezményt kötött és nagyköveteket cserélt. 
Nem pusztán a magyar-amerikai, hanem általában a kelet-nyugati kapcsolatok 
javításához járult hozzá a magyar vízumkiadási gyakorlat enyhítése,101 ill. a 
nyugati határon az aknazár felszedésének megkezdése.102 

Az MSZMP Politikai Bizottságának 1964. február 18-i ülése úgy döntött, 
hogy Szilágyi Béla külügyminiszter-helyettes vezetésével kezdődjenek meg a 
magyar-amerikai viszony normalizálására irányuló tárgyalások. A PB egyet ér-

követeltek, amiből kb. 35 millió dollárnyi vagyon volt dokumentumokkal úgy-ahogy alátámasztva. 
(MOL 288. f. 323. és 327. őe.) 

99 Harriman vacsora közben tréfásan megjegyezte, hogy a magyar politikusok ravasz emberek, 
mert két megoldatlan személyi ügyük maradt 1956-ból, Rákosi és Mindszenty, az egyiket odaadták 
az oroszoknak, a másikat meg az amerikaiaknak. (MOL M-KS 288. f. 5/309. őe. Lásd még: Kádár Já-
nos [1989] 212.) 

íoo a Ford Alapítvány úgy biztosított 1964. október l-jétől 25 ösztöndíjas helyet magyaroknak, 
hogy a jelölés jogát meghagyta a magyar párt- és kormányzati szerveknek. (MOL M-KS 288. f. 
5/320. őe. A KB Tudományos és Kulturális valamint Külügyi Osztályának 1963. november 22-i ja-
vaslata a PB számára.) 

101 A vízumkérelmeket 1964 nyaráig a külföldi magyar követségek a Külügyminisztériumon ke-
resztül juttatták el a döntésre jogosított szervezethez, a BM Külföldieket Ellenőrző Országos Központi 
Hivatalához. Az ügyintézés európai ügyfelek esetében is legalább 6-8 napot, tengerentúliak esetében 
pedig ennél sokkal több időt vett igénybe. 1964 nyarán a vízumkiadás jogát — a tiltólistán szereplő kb. 
2500, a Magyar Népköztársaság számára nem kívánatosnak minősített személy kivételével — a követ-
ségekre ruházták, így a kérelmező általában 72 órán belül kézhez vehette a beutazási okmányt. (MOL 
M-KS 288. f. 5/339. őe. A PB 1964. július 14-i ülésének jegyzőkönyve. A KB Adminisztratív Osztályá-
nak 1964. július 2-i javaslata a PB részére a vízumkiadás rendszerének javítására.) 

102 a nyugati határon az aknazárat 1957-ben rakták le ismételten, amelynek az 1960-as évek 
közepén már alig volt elrettentő ereje, mivel sokkal több katona és ártatlan civil sérült meg az ak-
nák felrobbanásától, mint disszidens. Ezért a Politikai Bizottság 1965 májusában úgy döntött, hogy 
az osztrák-magyar határon az aknákat fel kell szedni és az illegális határátlépést elektromos jelző-
rendszer telepítésével kell megakadályozni. (MOL M-KS 288. f. 5/365. őe. A PB 1965. május 11-i 
ülésének jegyzőkönyve. A KB Adminisztratív Osztályának és a Belügyminisztériumnak 1965. má-
jus 6-i jelentése a nyugati határőrizet helyzetéről.) Egy évvel később a Belügyminisztérium már azt 
jelentette a PB-nek, hogy a nyugati határ kb. 70 km-es szakaszán felszedték az aknákat és helyébe 
50 km-es hosszban kiépítették az elektromos jelzőrendszert. (MOL M-KS 288. f. 5/398. őe. A PB 
1966. június 21-i ülésének jegyzőkönyve. A Belügyminisztérium 1966. június 13-i jelentése a PB 
1965. május 11-i határozata végrehajtásáról.) 



tet t a KB Külügyi Osztályának az előterjesztésével, miszerint magyar részről a 
megbeszéléseken mindenekelőtt a diszkriminációmentes kereskedelmi kapcso-
latok fejlesztését szorgalmazzák, vagyis a legnagyobb kedvezmény biztosításá-
ra, állategészségügyi egyezmény kötésére, az USA-ban zárolt magyar követelé-
sek feloldására, beruházási javak vásárlásához hosszú lejáratú hitelek megszer-
zésére törekednek. Azzal is tisztában voltak, hogy az USA a függő pénzügyi 
kérdések rendezéséhez köti a kapcsolatok normalizálását és a tárgyalásokon 
humanitárius és emberi jogi kérdéseket vetnek majd fel, a követség létszámá-
nak bővítését, a kulturális és információs tevékenység ismételt engedélyezését 
fogják elsősorban szorgalmazni. 

A vagyonjogi kérdések rendezésével kapcsolatos magyar tárgyalási takti-
kának az volt a lényege, hogy fizetni csak akkor tudnak, ha jelentősen nő az 
USA-ba irányuló magyar export, ennek viszont a diszkrimináció megszüntetése 
az előfeltétele. A rendezetlen ügyek közül a Mindszenty-kérdésnek a tárgyalások 
napirendjére való vételét ekkor még nem tartották időszemnek.103 A pénzügyi tár-
gyalások megkezdése előtt minimális célként fogalmazták meg, hogy az Ame-
rikában zárolt magyar követeléseket, illetve a nyugatra hurcolt, Ausztria és 
Németország amerikai megszállási zónájában elárverezett illetve a nyugaton 
élő volt részvényeseknek átadott magyar javak 25-26 millió dollárra becsült ér-
tékét a globális megállapodás kialakítása során amerikai részről vegyék figye-
lembe. A nyugat-európai országokkal korábban folytatott hasonló jellegű tár-
gyalások tapasztalata alapján az amerikai követeléseket 35 millió dollárra sze-
rették volna lealkudni. A Külügyminisztérium optimizmusát növelte az a tény 
is, hogy az USA a három szocialista országgal akkorra már megkötött vagyonjo-
gi egyezményeiben eredeti követelését — az induló összeg nagyságának függvé-
nyében — 20-70%-ra csökkentette.104 

A két ország rendezetlen vagyonjogi, kereskedelmi, kulturális és konzuli 
kérdéseiről 1964. május 28-án Budapesten kezdődtek meg a hivatalos megbe-
szélések. A delegációk — amelyeket magyar részről Szilágyi Béla külügyminisz-
ter-helyettes, amerikai részről Elim O'Shaughnessy ideiglenes ügyvivő vezetett 
— 1965. február 18-ig 8 alkalommal találkoztak. A pénzügyi és vagyonjogi tár-
gyalások Réti Károly és George Spangler irányításával külön szakértői bizott-
ságban folytak.105 „Ezeknek a tárgyalásoknak a során világossá vált, hogy a va-
gyonjogi kérdésekre vonatkozó megállapodást az Egyesült Államok a kereske-
delmi kapcsolatok rendezése előfeltételének tekinti."106 A tárgyalásokon tisztá-

103 MOL M-KS 288. f. 5/327. őe. A PB 1964. február 18-i ülésének jegyzőkönyve. A KB Külügyi 
Osztályának előterjesztése az MSZMP PB-hez a magyar-amerikai tárgyalásokkal kapcsolatban. Az 
előterjesztést és a határozattervezetet közli: Borhi László (2002) 389-393. 

104 MOL XIX- J- l - j KÜM USA TÜK 12. doboz. A Külügyminisztérium VIII. c. osztályának fel-
jegyzése a magyar-amerikai pénzügyi és vagyonjogi tárgyalásokkal kapcsolatban, 1964. március 8. 
Közli: Borhi László (2002) 399-410. 

105 a vagyonjogi kérdéseken túl külön bizottságok foglalkoztak kereskedelmi, kulturális és 
konzuli ügyekkel is. (MOL M-KS 288. f. 5/365. őe. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1965. május 
11-én tartott üléséről. A KB Külügyi Osztályának 1965. május 6-i előterjesztése a PB-hez.) 

106 MOL M-KS 288. f. 5/393. őe. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1966. április 26-án tartott 
üléséről. A Külügyminisztérium 1966. április 19-i előterjesztése a PB-nek a magyar-amerikai kap-
csolatokról. Közli: Borhi László (2002) 558-570. 



zódott a két fél pénzügyi követelésének nagysága. Az Egyesült Államok 111 
millió dolláros követelésével szemben a magyarok (restitúciós igényekkel együtt) 
53 millió dollárt állítottak szembe. A Pénzügyminisztérium úgy vélte, hogy ha 
sikerül az USA-ba irányuló magyar áruk számára a legnagyobb kedvezményt 
megszerezni, akkor a vagyonjogi kötelezettség összegét a kereskedelmi többlet-
bevétel nagyjából fedezni fogja, de pénzügyileg elviselhetetlen terhet másfajta 
megoldás sem jelentene.107 Az USA vietnami agressziójának következtében azon-
ban a magyar-amerikai viszony kifejezetten ellenségessé vált és a vagyonjogi 
tárgyalások — amelyeknek a második szakaszára 1965. júliusában még sor ke-
rült — 1965 nyarán megszakadtak, az utolsó megbeszélést július 31-én tartot-
ták.108 A több mint egy évig folyó tárgyalásokon az álláspontok alig közeledtek 
egymáshoz. Az amerikaiak számára a népszövetségi kölcsön elvi kérdésnek szá-
mított, az ezzel kapcsolatos követelésből nem akartak engedni. Magyar részről 
elismerték az amerikai igények jogosságát, de erősen vitatták annak nagyság-
rendjét illetve elfogadhatatlannak tartották a magyar restitúciós igények teljes 
elutasítását. Viszont mindkét fél hajlott arra, hogy a rendkívül bonyolult prob-
lémának számító kötvényadósságok rendezését válasszák le az egyéb kártalaní-
tási ügyekről és rendezését halasszák későbbre.109 

Az egyre inkább eszkalálódó vietnami háború miatt idehaza szélsőséges 
javaslatok születtek Amerika „megbüntetésének" szándékával. Az MSZMP ap-
parátusa — a Külügyminisztériummal egyetértve — azt javasolta a Politikai 
Bizottságnak, hogy a szónok az 1965. évi Budapesti Nemzetközi Vásárt meg-
nyitó ünnepi beszédében ítélje el az USA-t Vietnam bombázása miatt és az ott 
megjelenő párt- és állami vezetők demonstratív célzattal ne látogassák meg az 
amerikai pavilont. (Az USA először vett részt a BNV-n.)110 Kodály Zoltánt napi-
renden lévő Amerikai körútjáról, magyar tudósokat a már elnyert Ford ösztön-
díj elfogadásáról akarták lebeszélni. Tervbe vették, hogy idő előtt hazarendelik 
a kint lévő magyar ösztöndíjasokat és leállítják az újabb amerikai filmek vásár-
lását stb.111 A Politikai Bizottság ezeket a túlzó javaslatokat végül elvetette és 
úgy döntött, hogy folytatni kell a vagyonjogi megállapodásról szóló tárgyaláso-
kat.112 Mindenesetre figyelmeztetésképpen 1965 végén az amerikai diplomaták 

107 MOL M-KS 288. f. 5/487. őe. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1969. április 9-én tartott 
üléséről. A Külügyminisztérium 1969. március 28-i előterjesztése a Politikai Bizottságnak a Ma-
gyar Népköztársaság és az USA államközi kapcsolatairól. 

108 1 965. július elején a kulturális kapcsolatok kérdéséről is tartottak egy rövid megbeszélést. 
109 MOL XIX- J-l- j KÜM USA TÜK 12. doboz. A Külügyminisztérium V osztályának feljegyzé-

se a magyar-amerikai pénzügyi tárgyalásokról, 1965. augusztus 3. Közli: Borhi László (2002) 
471-473. 

110 A Politikai Bizottság elé kerülő javaslatban az szerepelt, hogy az amerikai kiállítást legfel-
jebb miniszterhelyettesi szinten látogassák meg. (MOL M-KS 288. f. 5/365. őe. Jegyzőkönyv a Poli-
tikai Bizottság 1965. május 11-én tartott üléséről. A KB Külügyi Osztályának 1965. május 6-i elő-
terjesztése a PB-hez.) 

111 A Ford Alapítvánnyal 1963-ban kötött egyezmény értelmében évente 25-30 magyar ösztön-
díjas tanulhatott, kutathatott az USA-ban, akiknek a tanulmányait az alapítvány mintegy fél mil-
lió dollárral támogatta. (MOL M-KS 288. f. 5/378. őe.) 

112 A Politikai Bizottság ülésén Kádár János a gordiuszi csomót azzal vágta át, hogy kijelentet-
te: egyszerre van békés egymás mellett élés és imperializmus elleni harc. „Egy időben kell az 
USA-t politikailag támadni azért, amiért ez szükséges, ugyanakkor a tárgyalásokat folytatni kell." 



számára néhány nyugat- és kelet-magyarországi megyékre ismét mozgáskorlá-
tozást vezettek be.113 

1966. február 11-én State Department kelet-európai osztályának vezetője 
a tárgyalások folytatását javasolta, amelyet a magyar fél a néhány hónappal ko-
rábban született politikai felhatalmazás alapján elfogadott.114 Az amerikaiak vi-
szontválaszából kiderült, hogy a tárgyalásokat a korábbi formában és témákról 
ezúttal Washingtonban kívánják folytatni. Bár a gazdasági kapcsolatok terén 
történt némi előrelépés, az egyre eszkalálódó vietnami háború miatt a Külügy-
minisztérium azt javasolta, hogy a tárgyalások folytatását magyar részről ne 
szorgalmazzák, de az elől ne is térjenek ki. A pénzügyi és vagyonjogi egyezmény 
aláírását pedig lényegében irreális előfeltételekhez (legnagyobb kedvezmény, 
pamuttextil termékek bevitelét korlátozó előírások megszüntetése, kedvező fel-
tételű áruhitelek nyújtása) kötötte. A Politikai Bizottsági ülés vitájában Nyers 
Rezső a vagyonjogi kérdések rendezését szorgalmazta, mivel ez szerinte első-
sorban magyar érdek, mert végre rendes kerékvágásba terelné a gazdasági kap-
csolatokat. „A vagyonjogi kérdésekkel úgy vagyunk — érvelt a gazdaságpoliti-
káért felelős KB titkár —, hogy egyszer úgyis fizetni kell. Ha húzzuk a tárgya-
lásokat, azzal semmiképpen nem nyerünk, ha fizetni kell, akkor fizetni kell, de 
kérdés, hogy mennyit fizetünk." A Politikai Bizottság a külügyminisztériumi 
előterjesztéstől némileg eltérően úgy határozott, hogy nem egyszerűen taktikai 
okokból kell elfogadni a tárgyalások folytatására vonatkozó amerikai javasla-
tot, hanem megegyezésre kell törekedni.115 A pénzügyi tárgyalások harmadik 
szakaszára 1966 nyarán Washingtonban került sor, amelyen az álláspontok alig 
közeledtek és a megegyezésnek még a kontúrjai sem látszottak. 

A magyar tárgyalási hajlandóságban nagy szerepet játszott az, hogy a ha-
zai gazdaság külső és belső egyensúlyi helyzete az 1960-as évtized első felében 
megbomlott, a tartós egyensúlytalanság a passzív nemzetközi fizetési mérlegben 
és az adósságállomány gyorsuló ütemű növekedésében kulminált. Az 1959-ben 
KGST-szinten elhatározott, de minden alapot nélkülöző gyorsítás, illetve a Ma-
gyarországon az ekkor induló és 196l-re befejeződő mezőgazdasági átszervezés, 
illetve a több mint egy évtizedig fellépő rendszeres és jelentős mezőgazdasági 
impoi^t miatt az 1960-as évek első felében majdnem minden évben több jövedel-
met használtak fel, mint amennyit megtermeltek. A termelést meghaladó több-
letjövedelem-felhasználást exporttal nem ellentételezett behozatalból fedezték. 

(MOL M-KS 288. f. 5/365. őe.) Az erre vonatkozó előterjesztéseket, a PB ülés vitáját és határozatát 
közli: Borhi László (2002) 454-458 és 461-470. 

113 Az amerikai diplomaták Győr-Sopron, Vas, Zala, Nógrád és Szabolcs-Szatmár megyékre vo-
natkozó újabb mozgáskorlátozásáról 1965 őszén döntöttek, az intézkedést december 10-én léptet-
ték hatályba. A diplomaták az l-es és 4-es uta t ki- és belépéshez igénybe vehették, de azokról nem 
térhettek le, további a szovjet katonák fontos bázisául szolgáló két városon, Székesfehérváron és 
Veszprémen megállás nélkül hajthattak keresztül. (MOL M-KS 288. f. 5/374 és 5/380. őe. A Politi-
kai Bizottság 1965. szeptember 14-i ülésére e tárgyban készített előterjesztést közli; Borhi László 
[2002] 488-492.) 

114 MOL M-KS 288. f. 5/388. őe. 
115 MOL M-KS 288. f. 5/393. őe. Jegyzőkönyv a PB 1966. április 26-án tartott üléséről. A Kül-

ügyminisztérium 1966. április 19-i előterjesztése a PB-nek a magyar-amerikai kapcsolatokról. Köz-
li: Borhi László (2002) 558-570. 



Ennek az lett a következménye, hogy a II. ötéves tervben vészesen nőni kezdett 
Magyarország adósságállománya, amely ugyan 1964 végén meg sem közelítette 
a gazdasági világválság idején tapasztalt mértéket, viszont a hitelek lejárat sze-
rinti összetétele sokkal kedvezőtlenebb, mint az 1930-as években. Akkor ugyan-
is a tartozások nagyobbik része hosszú lejáratú volt, ezzel szemben 1964 végén 
a tőkés fizetési kötelezettség 76%-a egy éven belül, több mint fele 3 hónapon be-
lül esedékessé váló tartozásból állt.116 A hatalom az 1960-as évek közepén — 
azon túl, hogy szigorú restrikciós intézkedésekkel visszafogta a beruházást és a 
fogyasztást, valamint szovjet beleegyezéssel prolongált esedékessé váló hitele-
ket — egyre inkább rákényszerült arra, hogy középlejáratú kölcsönök igénybe-
vételével vásároljon beruházási javakat a tőkés piacokról. A közép- és hosszú le-
járatú hitelek felvételével javították a magyar adósság lejárat szerinti összeté-
telét, ugyanis az egy éven túl esedékes konvertibilis devizatartozás aránya az 
1960. évi 13%-ról 1965-re 23%-ra emelkedett.117 Tőkés vállalatoktól vásárolt li-
cencekkel akarták emelni a magyar termékek műszaki színvonalát és nemzet-
közi versenyképességét, hogy ezzel is elősegítsék a magyar termékek nyugati 
piacokon való elhelyezését.118 Az Egyesült Államok pénzpiaca, mint a magyar 
beruházási javak finanszírozásának új hitelforrása a II. és III. ötéves terv során 
merült fel, ahol addig Magyarország a gabona- és kisebb mértékben a gyapotvásár-
láshoz adott rövid lejáratú árukölcsönnel voltjelen.119 A Pénzügyminisztérium azt 
az álláspontot képviselte, hogy az egyre szűkülő európai pénzpiac mellett szüksé-
günk van az amerikaira is, ahol „sokkal olcsóbban tudunk dollárhoz jutni". 

Magyarország mindaddig, amíg a tőkés országok többségével nem rendez-
te vitás pénzügyeit, kötvénykibocsátással sem próbálkozhatott a nemzetközi 
pénzpiacon.120 Amikor az 1960-as évek közepén ismét felvetődött a nemzetközi 
pénzügyi intézményekhez, az IMF-hez és a Világbankhoz való csatlakozás ötle-
te, mindenki előtt világos volt, hogy a belépés ügyében a vezető tőkés nagyha-
talmakat nem lehetett megkerülni, mivel az USA egymaga a kvóta 25,01 és a 
szavazatok 22,29%-ával rendelkezett és így az új tagok felvételénél lényegében 
vétójogot gyakorolhatott. A négy tőkés nagyhatalom (az USA, Anglia, az NSZK 
és Franciaország) az 1960-as évek közepén együtt a kvóta 47,5%-át, a szavaza-
toknak 42,5%-át birtokolta. A Világbank elvárta az új belépőktől, hogy tegye-
nek arra vonatkozó nyilatkozatot, miszerint készek a többi tagországgal fenn-
álló vitás vagyonjogi és pénzügyi problémáik rendezésére.121 

Az amerikai fél kezdeményezésére — ezúttal Budapesten — 1967, április 17 
és 28 között került sor a vagyonjogi tárgyalások újabb fordulójára, ahol az USA há-
borús károk és az államosított amerikai vagyon címén 53 millió dollár igényt jelen-

116 Magyarország külföldi adóssága 1931 végén 8%-kal meghaladta az éves nemzeti jövedel-
met, ezzel szemben 1964 végén annak 34%-át tette ki. (MOL XIX-A-16-f. 50. doboz.) 

117 MOL M-KS 288. f. 5/380. őe. 
118 MOL M-KS 288. f. 5/574. őe. 
119 Lásd Honvári János (2005 a) 82-102. 
120 Az MNB a szocialista országok jegybankjai közül 1971-ben elsőként bocsátott ki 25 millió 

dollár névértékű, 10 éves lejáratú kötvényt a tőkés pénzpiacon. (MOL M-KS 288. f. 5/555. őe.) 
121 MOL M-KS 288. f. 5/420. őe. A Politikai Bizottság 1967. március 21-i ülésének jegyzőköny-

ve. A Gazdaságpolitikai Bizottság előterjesztése a Politikai Bizottságnak a Nemzetközi Monetáris 
Alappal (IMF) és a Világbankkal (IBRD) való kapcsolat felvételéről. 



tett be. A magyarok részéről komoly engedménynek számított, hogy a népszövet-
ségi kötvények esetében hajlandónak mutatkoztak adósságukat a görög-ameri-
kai, angol-görög és az aláírás előtt álló angol-magyar egyezményekben alkal-
mazott elv alapján rendezni. Ennek az volt a lényege, hogy Magyarország a ka-
matokat a kibocsátási feltételeknek megfelelően kifizeti, a még kint lévő kötvé-
nyeket pedig szabadpiaci forgalomban és árfolyamon visszavásárolja a tulajdo-
nosoktól. Az egyéb hosszú és rövid lejáratú befagyott adósság kérdésében a két 
fél álláspontja nem közeledett egymáshoz. A 47 millió dollár összegű magyar 
restitúciós igényt az amerikai tárgyalódelegáció továbbra is arra hivatkozva 
utasította el, hogy a nyugatra kikerült magyar javak hadizsákmánynak számí-
tanak. Némi kompromisszumra azonban ők is hajlottak, amikor kijelentették, 
hogy a magyar restitúciós igényeket hajlandóak saját követelésük mérséklésé-
vel figyelembe venni.122 

A megegyezést azonban a nemzetközi politikai események (1967-ben pl. 
az újabb arab-izraeli háború kirobbanása illetve az öt szocialista ország 1968. 
augusztusi csehszlovákiai bevonulása) mintegy fél évtizeddel távolabbra tolta. 
Magyarország 1966. november 28-án — Bulgáriával egyszerre — emelte az 
USA-val nagyköveti szintre a diplomáciai kapcsolatát. Az USA kijelölt nagykö-
vete, Martin J. Hillenbrand számára 1967. június 5-én kért agreementet, ami-
nek a megadását a magyar kormány hosszú ideig halogatta. Ebben az is szere-
pet játszott, hogy Magyarország washingtoni követe (kijelölt leendő nagykövet) 
egyik munkatársával együtt disszidált és számukra az amerikai kormány poli-
tikai menedékjogot biztosított. 

A kapcsolatokat terhelő feszültségek ellenére a két ország külgazdasági 
együttműködésében történt némi előrelépés. Időközben megszületett az a hús-
vizsgálati egyezmény, amely 1968 második felében megnyitotta az utat az Ame-
rikába irányuló magyar dobozolt húskonzervek előtt. Az Export-import Bank 
1966 végén 5 millió, 1967 elején 15 millió dollár hitelbiztosítékot nyújtott Magyar-
országnak takarmány és gyapot vásárlására.123 1966 októberében Johnson ameri-
kai elnök több évtizedes diszkrimináció után azt javasolta a kongresszusnak, hogy 
a szovjet politikától némileg függetlenedő szocialista országok — így Magyaror-
szág számára is — biztosítsa a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt. A javasla-
tot a kongresszus tárgysorozatba sem vette, sőt 1967-ben a Vietnami Demokra-
tikus Köztársaságot támogató országokkal szemben további szankciókat java-
solt.124 Magyarországgal szemben 1966-ban megszüntették ugyan a pamuttex-
til bevitel tilalmát, de rá egy évre a Nemzetközi Pamuttextil Egyezmény alap-
ján újabb beviteli korlátozásokat léptettek életbe. Gazdasági szempontból eb-
ben az időben igazából csak az International Hotel Corporation reprezentatív 
budapesti szállodák építésére vonatkozó ajánlata volt sikeres. Történt némi — 
nem teljesen ellentmondásmentes — előrelépés a tudományos és kulturális 

122 MOL XIX- J-l-j KÜM USA TÜK 13. doboz. Összefoglaló jelentés a magyar-amerikai va-
gyonjogi tárgyalások negyedik szakaszáról, 1967. május 4. Közli: Borhi László (2002) 598-602. 

123 A kedvezőtlen feltételek miatt a hitelkeretnek csak egy részét használta fel Magyarország. 
124 Lengyelországtól pl. ekkor vonták meg a legnagyobb kedvezményt. 



kapcsolatok terén is.125 Bár az USA-ba irányuló magyar export — mindkét év-
ben tetemes külkereskedelmi mérleghiány mellett — az 1966. évi 4,7 millió dol-
lárról 1968-re 7 millió dollárra nőtt, ez az export volumen lényegében csak az 
IKKA-forgalom nagyságrendjének felelt meg. Az IBUSZ Külföldi Kereskedelmi 
Akció126 keretében ugyanis magyar állampolgárok 1965-ben 7,3 millió dollár ér-
tékű árut, ezen felül az MNB-nek történő nyugati átutalások alapján további 
2,2 millió dollár forintértékét, illetve 151 millió Ft értékű ajándékcsomagot és 
közel 2000 ajándék gépkocsit kaptak.127 

Az 1960-as évek végén a magyar-amerikai viszony javulása leginkább an-
nak volt köszönhető, hogy Johnson elnök 1968 októberében véglegesen leállí-
totta Észak-Vietnam bombázását. A budapesti amerikai nagykövetség 1967. 
november 21-i Emlékeztetőjében néhány vitás kérdés rendezésére megbeszélé-
seket javasolt. Ezzel párhuzamosan az amerikai kormány 350-ről 222-re csök-
kentette a magyar diplomaták számára kijelöl tiltott zónák számát, meg-
könnyítette a futár- és diplomata-vízumok kiadását és újabb rádiófrekvencia 
használatát engedélyezett a washingtoni magyar nagykövetség számára. 1968. 
július l-jével elvileg lehetővé vált a Magyarországon élő, de az USA-ban nyug-
díjjogosultságot szerzett személyek nyugdíjfolyósításának ismételt megindítá-
sa. Tényleges átutalásra azonban mindaddig nem került sor, ameddig a magya-
rok — engedve az USA régi követelésének — a még mindig forintban törlesz-
tett hadikölcsön esetében reálisabb átváltási árfolyamra tértek át. Magyaror-
szág az 1960-as évek közepén hozzájárult a budapesti amerikai követség létszá-
mának némi növeléséhez. A Külügyminisztérium javaslata alapján a Politikai 
Bizottság 1969. április 9-i ülésén úgy döntött, hogy rendezi a vitás kérdéseket 
és ennek érdekében külügyminiszter-helyettesi szinten tárgyalásokat kezde-
ményez - akár Budapesten, akár Washingtonban.128 

A két ország között az évtizedek óta húzódó vitás kérdések rendezésére 
irányuló tárgyalások e határozat alapján folytatódtak 1969. június 26-án Buda-
pesten Szilágyi Béla külügyminiszter-helyettes és Puhán amerikai nagykövet 
vezetésével. Mivel Magyarország 1969 szeptemberében nem fogadta az Apolló 
11 legénységét, a tárgyalások rövid időre lelassultak, majd néhány hónapos szü-
net után a felek 1970. február 13-án ismét tárgyaló asztal mellé ültek. Péter Já-
nos külügyminiszter szerint ennek a megbeszélésnek az volt a célja, hogy ha-

125 MOL M-KS 288. f. 5/487. őe. Jegyzőkönyv a PB 1969. április 9-én tartott üléséről. A 
Külügyminisztériuml969. március 28-i előterjesztése a PB-nek a Magyar Népköztársaság és az 
USA államközi kapcsolatairól. 

126 Csekk, amelynek ellenértékét a magyarországi lakosok nyugati rokonai konvertibilis valu-
tában fizettek be az MNB-nél. Ezzel idehaza a kizárólag dollárért árusító boltokban lehetett hiány-
cikkeket — márkás élelmiszert, ruhaneműt, műszaki cikket, építőanyagot, autót stb. — vásárolni. 

12 ' Az IKKA-akció keretében az USA-n kívüli tőkés országokból is érkeztek konvertibilis át-
utalások, de a magyar diaszpóra földrajzi elhelyezkedéséből következően ennek a forgalomnak a 
zöme az Egyesült Államokra esett. (MOL M-KS 288. f. 5/393. őe. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 
1966. április 26-én tartott üléséről. A KB Agitációs és Propaganda, Külügyi és Adminisztratív Osz-
tályainak 1966. április 13-i jelentése a PB-nek az imperialisták fellazító politikájának néhány kér-
déséről.) 

128 MOL M-KS 288. f. 5/487. őe. Jegyzőkönyv a PB 1969. április 9-én tartott üléséről. A Kül-
ügyminisztérium 1969. március 28-i előterjesztése a PB-nek a Magyar Népköztársaság és az USA 
államközi kapcsolatairól. 



zánk „felzárkózzon" a többi szocialista ország USA-hoz fűződő államközi kap-
csolatainak a szintjére, illetve hogy „bizonyos anyagi áldozatot is hozva" olyan 
légkört teremtsen, ami hosszú távon Jelentős gazdasági előnyöket hozhat" Ma-
gyarország számára.129 

A tárgyalások részleges eredményre vezettek, ugyanis Magyarország vállal-
ta, hogy a jövőben a Surplus-kölcsön törlesztésénél 1 dollárt a forint 1946. augusz-
tus 1-jei bevezetésekor kialakított, már akkor is irreálisnak számító 11,74 Ft he-
lyett 30 Ft-ért számol el. Ezzel elvileg lehetővé vált volna a magyarországi jogo-
sultak számára a több mint egy évtizede befagyasztott amerikai nyugdíjátuta-
lások megindítása, de Magyarország számára az elvárt kölcsönösség egyelőre 
nem volt elfogadható.130 Mindkét oldalon emelték viszont a diplomaták és az 
adminisztratív személyzet létszámát. Magyarország ahhoz is hozzájárult, hogy 
a budapesti amerikai követségen az adminisztratív létszám terhére tengerész-
gyalogosok lássák el a biztonsági szolgálatot. A nagyköveteket, családtagjaikat 
és sofőrjeikét feloldották a mozgáskorlátozás alól, de az enyhítés a követség 
többi munkatársára az amerikaiak ellenállása miatt egyelőre nem vonatkozott. 
A követségek USA által szorgalmazott tájékoztató és kulturális tevékenységé-
nek újraindítását viszont Magyarország akadályozta meg azzal, hogy ezt érde-
mi politikai és gazdasági engedményekhez kötötte. Az Amerikában 1951. végén 
bezárt magyar konzulátusok megnyitására, illetve konzuli egyezmény kötésére 
mindkét fél hajlandónak mutatkozott. 

A Magyarország számára legfontosabb kérdésekben semmiféle előrelépés 
nem történt. Az amerikaiak technológiai transzferről tárgyalni sem voltak haj-
landók és azt is közölték, hogy egyelőre a legnagyobb kedvezmény megadásáról 
sem lehet szó. Bár az USA vagyonjogi követelését 32,5 millió dollárra csökken-
tette, a magyar fél ezt sem fogadta el „még kiindulási alapnak sem". A megbe-
szélések során az álláspontok ebben a kérdésben jottányit sem közeledtek egy-
máshoz. Amerikai részről arra sem vállalkoztak, hogy korlátozzák vagy „meg-
rendszabályozzák" a hivatalos magyar politika orra alá sok borsot törő emigrá-
ciós szervezeteket és a magyar nyelven sugárzó amerikai rádióadókat. 

A tárgyalások menetéből és légköréből a magyar külpolitika irányítói azt a 
következtetést vonták le, hogy az USA „húzódozik a számunkra nagyobb jelen-
tőségű kérdések megoldásától és arra törekszik, hogy a számára előnyös kérdé-
sekben (főleg a kulturális csere szélesítésében, a tájékoztató tevékenységben és a 
propagandisztikus jellegű esetenkénti lépések engedélyezésében) érjen el eredmé-
nyeket". Ügy látták, hogy az amerikai külpolitika alapelve nem változott, az to-
vábbra is agresszív. Ebből, ill. a megbeszélések tapasztalataiból a Külügymi-
nisztériumban azt a következtetést vonták le, hogy az amerikaiak „csak kisebb 

129 MOL M-KS 288. f. 5/519. őe. A PB 1970. június 19-én tartott ülésének jegyzőkönyve. A 
Külügyminisztérium 1970. május 26-i jelentése az MSZMP KB PB-nek a Magyar Népköztársaság 
és az Amerikai Egyesült Államok államközi kapcsolatairól hozott határozat végrehajtásáról. 

130 Magyarország hallani sem akart arról, hogy az Amerikába disszidált és ott állampolgársá-
got szerzett magyarok számára nyugdíjat utaljon át. Az 1946/47-es hadikölcsön törlesztésénél al-
kalmazott dollár/forint kurzus megváltoztatása után az USA kizárólag a Magyarországon tartózko-
dó amerikai állampolgárságú nyugdíjasok számára kezdte meg a nyugdíjak átutalását, az USA-ból 
magyar állampolgárként hazatérők számára nem folyósított ellátmányt. 



jelentőségű kérdésekben voltak hajlandók előrelépni". Azt javasolták a politi-
kai vezetésnek, hogy „a tárgyalások folyamatát lassítsuk le, minden látványos 
törekvést mellőzzünk, és a kölcsönösség elve alapján főleg a számunkra előnyös 
kérdések megoldását szorgalmazzuk". Mivel a legnagyobb kedvezményt az ameri-
kai fél „politikai kérdésnek tekinti" és annak megadására a közeljövőben nem 
számíthatunk, ezért „a vagyonjogi megbeszéléseken ne törekedjünk gyors meg-
egyezésre, és éreztessük az amerikaiakkal, hogy a vagyonjogi kérdések rendezé-
sére csak a legnagyobb kedvezmény megadása után vagyunk hajlandók". Az 
Egyesült Államokba irányuló magyar exportot elsősorban azokból az árucik-
kekből kell növelnünk, amelyek nem esnek diszkrimináció alá a tengerentúli 
országban. (Ilyen volt többek között a magyar bacon illetve a dobozolt sonka-
konzerv.) Az elsősorban Magyarország számára fontos konzuli egyezmény meg-
kötésére irányuló tárgyalások elől nem zárkóztak el, de annak aláírását az évti-
zedek óta bezárt magyar konzulátusok megnyitásától tették függővé. Titokban 
folytatni akarták az inkább amerikai érdeknek számító légügyi egyezmény megkö-
tésére vonatkozó tárgyalásokat. Az amerikai nagykövetség tájékoztató tevékeny-
ségének felújítását a „politikai és gazdasági kérdésekben történő előrehaladás" 
mértékétől tették függővé és a „fellazítás" fontos központjának tekintett amerikai 
kultúrközpont felállításához nem járultak hozzá.131 

Az USA és Magyarország közötti vagyonjogi és pénzügyi államközi egyez-
mény parafálására 1972-ben, a szerződés aláírására 1973. március 6-án került sor. 
A megegyezést nagymértékben elősegítette, hogy a nemzetközi légkört ezekben az 
években egyértelműen a nagyhatalmi szembenállás enyhülése jellemezte. Egyre 
gyakrabban utaztak amerikai politikusok, kormányzók, miniszterek, szenátorok, 
képviselők Magyarországra. Az ENSZ közgyűlés 1970. októberi ülésszakán sor ke-
rült a magyai' és az amerikai külügyminiszterek első hivatalos találkozójára. Csa-
nádi György 1972. évi látogatása során aláírta a magyar-amerikai légügyi egyez-
ményt. Nixon tervezett magyarországi útjára ugyan nem került sor, Rogers külügy-
miniszter viszont 1972-ben Budapestre érkezett, akinek személyében először járt 
hivatalos minőségében amerikai miniszter Magyarországon. A látogatás kapcsán 
konzuli és tudományos együttműködési egyezményt írtak alá, amelynek eredmé-
nyeképpen 1974 májusában megnyílt a New York-i magyar főkonzulátus.132 1972-
ben megszületett a stratégiai fegyverek számát korlátozó SALT I. megállapodás. 
Az év végén kivonták az amerikai csapatokat Vietnamból és az 1973. január 
27-én Párizsban aláírt békeszerződéssel véget vetettek a háborúnak.133 

131 MOL M-KS 288. f. 5/519. őe. A PB 1970. június 19-én tar tot t ülésének jegyzőkönyve. A 
Külügyminisztérium 1970. május 26-i jelentése az MSZMP KB PB-nek a Magyar Népköztársaság 
és az Amerikai Egyesült Államok államközi kapcsolatairól hozott határozat végrehajtásáról. 

132 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 26. doboz. A Külügyminisztérium 1975. május 14-i feljegy-
zése a magyar-amerikai kapcsolatokról. 

133 Érdekes módon a vietnami háború befejezése csökkentette az amerikai kormánynak a kap-
csolatok normalizálásához fűződő érdekeltségét. Az amerikai külpolitika Magyarországban ugyanis 
egy ideig olyan lehetséges közvetítőt látott, amelynek Vietnamhoz és a Szovjetunióhoz fűződő vi-
szonya elősegítheti az USA háborúból való lehető legkisebb presztízsveszteséggel történő kiválását. 
A békekötéssel Magyarország mint külpolitikai tényező ismét elveszítette jelentőségét és az ameri-
kai felső vezetés köréből a kapcsolatok alakítása a State Department alsóbb rangú vezetőinek a ke-
zébe került. A magyar katonáknak a Vietnami Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottságban 



Miután Románia 1973-ban Magyarországot megelőzve belépett az IMF-be 
és a Világbankba, ismét napirendre került hazánknak a nemzetközi pénzügyi 
intézményekhez való csatlakozása.134 Magyarország hét kelet-európai ország 
közül a leginkább külkereskedelemre utalt és a szocialista országok közül már 
1973-ban is az egyik legeladósodottabb ország volt. Ráadásul az 1970-es évek 
első felében a brut tó hazai kibocsátás növekedési üteme a Szovjetuniótól elte-
kintve (Csehszlovákiához hasonlóan) nálunk volt a legalacsonyabb. A magas 
adósságszolgálati rátával párosuló alacsony növekedési ütemnek az lett a kö-
vetkezménye, hogy 1971-75 között az adósságszolgálat a GNP évi növekedési 
üteménél 3,2%-kal többe került. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a jöve-
delem belföldi felhasználásának korábban kialakult szintjét csak újabb hitelek 
felvételével lehetett finanszírozni.135 

Az 1970-es évek közepére Magyarország adósságállománya megközelítet-
te azt a szintet, amelyet mind hitelezői, mind hitelfelvevői oldalon kritikusnak 
minősítettek. A hagyományos európai pénzpiacok egyelőre még nem zárultak 
be Magyarország előtt, ellenben a fokozódó kockázat miatt megnőtt a közép- és 
hosszú lejáratú hitelfelvétel terhe. Az MNB-nek új, tengerentúli hitelfelvételi 
lehetőségek u tán kellett néznie. Számos nyugati szerző vélekedett úgy, hogy a 
kelet-nyugati kereskedelmi kapcsolatok a 80-as években a kelet-európai orszá-
gok fejlett tőkés országokba irányuló exportszállítói képességének a függvényé-
ben fog alakulni.136 A kelet-európai országoknak a tőkés exportot az 1973 utáni 
gazdasági recesszió miatt egyre erősödő nyugati protekcionista elzárkózás mel-
lett kellet (volna) növelni. A szocialista országok Nyugatra irányuló kivitelének 
áruszerkezete is változott, az exporton belül a hagyományos mezőgazdasági cik-
kek, nyersanyagok és félkész-termékek mellett növekedett a feldolgozott ipari 
késztermékek aránya, amelyeknek a bevitelénél köztudottan erősebb a protekci-
onista korlátozás, mint a primer termékek esetében. A Közös Piac a tervezettnél 
hamarább lebontotta a belső vámokat és 1968-ban életbe léptette a vámuniót. Az 
integrációs tömbön kívül állók — különösen az EGK dél-európai államokkal tör-
ténő bővítése után — a korábbihoz képest növekvő protekcionizmussal voltak 
kénytelenek szembe nézni. Ez is a magyar külpiacok diverzifikálása irányába ha-
tott, ezért egyre nagyobb jelentőségre tett szert Észak-Amerika.137 

Az 1972 októberében parafált — a hosszú lejáratú kötvényekre és zálogle-
velekre nem vonatkozó — vagyonjogi megállapodásban a kölcsönös vagyonjogi 
igények rendezéseként Magyarország 18 900 000 dollár fizetését vállalta 20 évi 
945 000 dolláros részletekben. Ha az USA-ba irányuló magyar export értéké-

végzett tevékenységét az Egyesült Államok időnként úgy értékelte, hogy az nem segíti elő a kétol-
dalú kapcsolatok fejlődését. (MOL XIX-J-1-j. USA TÜK 26. doboz. A Külügyminisztérium 1975. 
május 14-i feljegyzése a magyar-amerikai kapcsolatokról.) 

134 Az IMF-hez való csatlakozás előtörténetére nézve lásd Honvári János (2005 a), a csatlako-
zásra nézve pedig Torda Csaba (2007) 

135 F. D. Holzman (1979) 119. 
136 P. Marer (1979) 33. 
! , î ' A hatok bővülése azt jelentette, hogy egy sor mezőgazdasági termék esetében az új tagok 

léptek a kelet-európai beszállítók helyébe. A Közösség (a szocialista országokra természetesen nem 
érvényes) kedvezményt, preferenciális vámot biztosított a harmadik világ országai számára. 



nek 6%-a az éves törlesztő részlet összegét meghaladta, akkor Magyarország a 
következő évben a magyar export 6%-át kitevő összeget törlesztett, és így a 20 
éves időtartam lerövidült.138 Ezzel Magyarország kártalanította az amerikai 
polgárokat a II. világháború alatt tulajdonukban keletkezett háborús károkért 
valamint az 1945. évi földreform során igénybe vett birtokokért és az 1945 után 
államosított amerikai vállalatokért és házakért.139 Az egyezmény az 1973. már-
cius 6-i aláírással életbe lépett és a magyar törlesztés 1973 júniusában kezdetét 
vette. A szerződés része volt az is, hogy az aláírás után 30 nappal az amerikaiak 
feloldják a náluk zárolt magyar követeléseket, ugyanakkor a Magyarországon 
lévő zárolt amerikai követelések megszűnnek. Ezzel a magyar kötelezettség 
összege kb. 2 millió dollárral csökkent. 140 Ha azt vesszük, hogy az amerikaiak 
eredetileg 220 millió dolláros igényét sikerült előbb a felére, majd a negyedére, 
végül a megkötött szerződésben kevesebb mint a tizedére csökkenteni, akkor 
akár sikernek is tekinthetjük a megállapodást. De ha abból indulunk ki, hogy a 
magyarok a legfontosabb célkitűzést, a legnagyobb kedvezményes elbánást to-
vábbra sem kapták meg, akkor kudarcnak is tekinthetjük a megállapodást.141 

Az MSZMP Politikai Bizottságának 1973. február 13-i ülése a legnagyobb 
kereskedelmi kedvezmény biztosításához, mint alapvető feltételhez kötötte a 
magyar-amerikai vagyonjogi megállapodás aláírást. A Vályi Péter miniszterel-
nök-helyettes vezette magyar delegációnak az egyezmény aláírásakor ezt a fel-
tételt nem sikerült kicsikarnia.142 A vagyonjogi egyezményhez csatolt két nyi-
latkozat egyikében az USA kormánya kijelentette, hogy kész felhatalmazást 
kérni a Kongresszustól a Magyarországról érkező áruk számára a legnagyobb 
kereskedelmi kedvezmény megadására, és ha ezt a felhatalmazást a kormány 
megkapja, erről a kérdésről tárgyalni fog. A magyarok pedig fenntartották azt a 
jogot, hogy ha a két kormány „ésszerű időn belül nem tudja a legnagyobb ked-
vezményes elbánást mindkét fél számára elfogadható feltételekkel kölcsönösen 
nyújtani", akkor a vagyonjogi egyezményben vállalt fizetési kötelezettség tör-
lesztő részleteinek további folyósítását esetleg beszünteti.143 

Az USA-ban az új, tárgyalás előtt álló kereskedelmi törvény tervezete ál-
talános felhatalmazást adott az elnöknek, hogy a törvényben foglalt feltételek 
(pl. a vagyonjogi kérdések rendezése) u tán tárgyalhasson az egyes szocialista 
országokkal erről a kérdésről. Az amerikai tárgyaló delegáció csak arra tehetet t 

138 Ez egyébként már 1974-ben bekövetkezett és a Rába sikeres amerikai kooperációs üzleté-
nek és az élelmiszerexportnak köszönhetően minden bizonnyal a következő években is így volt. 
1978-tól a legnagyobb kedvezmény megadása lényegesen javította a magyar termékek amerikai pi-
aci esélyeit. 

139 Az amerikaiakkal szemben fennálló rövid lejáratú magyar adósságot külön egyezményben 
rendezték, ennek részletei nem ismeretesek. 

140 MOL M-KS 288. f. 5/607. őe. 
141 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 26. doboz. A Külügyminisztérium 1975. május 14-i jelenté-

se a magyar-amerikai kapcsolatokról. 
142 A magyar delegációnak Nagy János külügyminiszter-helyettes, Szalai Béla külkereskedel-

mi-miniszterhelyettes és Fekete János MNB elnökhelyettes volt a tagja. 
143 MOL M-KS 288. f. 5/607. őe. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1973. március 27-én meg-

tartott üléséről. Vályi Péter jelentése a PB-nek az Egyesült Államokban és Kanadában tett látoga-
tásról. 



ígéretet, hogy ha a törvényhozás ezt a passzust elveti, akkor az elnök külön kér 
felhatalmazást a Kongresszustól arra, hogy néhány szocialista ország számára 
megadhassa a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt. Ez magyar szempontból 
meglehetősen sovány eredménynek számított, mivel az amerikaiak sem a kong-
resszusi döntés végeredményével, sem az új kereskedelmi törvény elfogadásá-
nak időpontjával kapcsolatban semmiféle garanciát nem tudtak vállalni. Rossz 
előjelnek számított az is, hogy a képviselők a kereskedelmi törvény tervezeté-
nek a tárgyalása során élesen kifogásolták a Szovjetunióban akkortájt beveze-
tett kivándorlási illetéket, de Rogers azzal próbálta a magyar delegációt meg-
nyugtatni, hogy ez a magyar üggyel nincs összefüggésben. Hamarosan kiderült, 
hogy az amerikai külügyminiszter tévedett, mert az 1974-ben elfogadott és 
1975 januárjában hatályba lépett új amerikai kereskedelmi törvény a szocialis-
ta országok számára a legnagyobb kedvezményt olyan politikai feltételhez kö-
tötte, amit Magyarország évekig nem fogadhatott el. 

* * * 

Bár az USA a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt csak öt évvel az 
egyezmény aláírása után adta meg a magyar áruk számára, és magyar részről 
több ízben felmerült a kártalanítási részletek fizetésének átmeneti szünetelte-
tése, erre azonban — többek között — azért sem került sor, mert a dollár több-
szöri leértékelése a magyar tartozás reálértékét csökkentette. A magyar gazda-
ság finanszírozása az 1970-es évek közepén egyre nagyobb mértékben függött a 
nemzetközi pénzpiacok alakulásától, ezért az USA-val való ismételt szakítást 
nem kockáztathatta meg az ország. A Pénzügyminisztérium, a Külkereskedel-
mi Minisztérium és az MNB vezető munkatársainak az volt az egybehangzó vé-
leménye, hogy a vagyonjogi szerződéshez fűzött levélváltás nem ad jogi alapot a 
kártérítés megtagadására.144 Fizettek akkor is, amikor 1974-ben az Állami Pénz-
verő egy genfi banknak svájci aranyból bérmunkában arany érméket gyártott, 
amelynek túlnyomó részét az USA-ba szállították, ezért a hivatalos amerikai kül-
kereskedelmi statisztika a 3%-os magyar hozzáadott értéket tartalmazó aranyér-
mék teljes értékét (több mint 50 millió dollárt) magyar exportként kezelte. 
Ezért 1975-re a magyar számítás szerinti amerikai export 6%-a, kereken 1 632 000 
dollár helyett az USA 4 524 000 dollár kártalanítást követelt. A Pénzügymi-

144 Madaras Attila pénzügyminisztériumi államtitkár, Szalai Béla külkereskedelmi miniszter-
helyettes és Fekete János MNB elnökhelyettes egyaránt hangoztatták, hogy a törlesztés egyoldalú 
magyar nyilatkozattal nem függeszthető fel, mert a vagyonjogi nyilatkozat „abszolút magyar fizeté-
si kötelezettséget" tartalmaz. Az új kereskedelmi törvény alapján szocialista ország számára diszk-
riminációmentes elbánás — egyéb, később részletesebben ismertetendő feltételek fennállása esetén 
is — csak akkor nyújtható, ha az adott ország az USA-val szemben semmiféle kötelezettség teljesí-
tésével nincs hátralékban. Tehát ha nem fizetünk, automatikusan kizárjuk magunkat a legkedve-
zőbb elbánásból és a hitelfelvételi lehetőségből is. Márpedig — érvelt Fekete János — hitelfelvétel 
szempontjából az USA-t az arab olajtermelő országok mellett a jövőben,,egyik fő piacunknak te-
kintjük...Ebben a helyzetben az esedékes törlesztés teljesítésének megtagadása számunkra azzal 
arányban nem álló kedvezőtlen következményekkel já rha t és (a) válságjelenségek miatt egyébként 
is mindinkább beszűkülő pénzpiacon megnehezítheti további hitelműveleteinket". (MOL XIX-J-1-j 
KÜM USA TÜK 28. doboz. Madaras Attila és Fekete János 1975. január 23-i, Szalai Béla 1975. ja-
nuár 28-i levele Nagy János külügyminiszter-helyetteshez.) 



nisztérium — hogy ne adjon alapot a vagyonjogi egyezmény esetleges felmondá-
sára és újratárgyalására — a nyilvánvalóan hibás exportadat ellenére átutalta a 
magasabb törlesztő részletet.145 „Fenti döntés meghozatalánál — érvelt Akar 
László pénzügyminisztériumi főosztályvezető — az vezetett bennünket, ne ad-
junk lehetőséget az amerikai félnek arra, hogy a vagyonjogi szerződés vonatko-
zó előírásának szövegébe kapaszkodva a vagyonjogi kérdések esetleges újratár-
gyalását kezdeményezhesse. Minden törekvésünk a még nyitvalévő (sic!) kérdé-
sek rendezésére irányul és nem tar t juk gazdasági érdekeinkkel összhangban lé-
vőnek, hogy ezt a folyamatot megzavarjuk."146 

A Politikai Bizottság 1975. július 15-i ülésén felülvizsgálták a testület két 
és fél évvel korábbi határozatát és úgy döntöttek, hogy a gazdasági diszkrimi-
náció fennmaradása ellenére is fizetik az adósságtörlesztést, mivel annak fel-
függesztése maga után vonná a Magyarország számára kedvező vagyonjogi 
megállapodás amerikai részről történő felmondását. Csehszlovákia intő példája 
alapján attól tartottak, hogy a megállapodás esetleges újratárgyalása Magyar-
ország számára kedvezőtlenebb feltételekhez vezetne.147 Nem hivatalos csator-
nákonjelzések érkeztek a magyar kormányhoz, hogy ha Magyarország kéri, az 
USA visszaadja a magyar koronaékszereket, ezért a PB „hallgatólagosan" tudo-
másul vette az amerikai nagykövetség tájékoztató tevékenységének felújítását és 
egyet értett a diplomaták magyarországi mozgáskorlátozásának a megszűntetésé-
vel. A két ország eltérő fejlettségéből, társadalmi-politikai rendszerének alapvető 
különbségéből adódott, hogy az USA kormánya a washingtoni magyar nagykövet-
ség tájékoztató tevékenységét már 1970. július 16-ával szabaddá tette, mivel a 
magyar külképviselet „fellazító" tevékenységének hatásfoka elenyésző volt.148 

Nem így a másik oldalé, ezért magyar részről a diplomáciában szokásos kölcsö-
nösség elvének betartására öt évet kellett várni.149 

Azzal a magyarok tisztában voltak, hogy a diszkrimináció megszüntetése 
ugyan sokat javítana a magyar áruk versenyképességén, de ezen a minőségre, 
szállítási határidőre és egyéb feltételekre roppant igényes piacon az erős kon-
kurenciaharc közepette a már korábban is exportált hagyományos termékek 
(sonkakonzerv, izzólámpa, gyógyszeripari anyagok, textil- és bőrruházati ter-
mékek, háztartási cikkek, különféle üvegáruk, könyv, bélyeg, bor) mellett csak 
néhány újabb termékkel lehet és érdemes megjelenni. Többek között azért, 
mert az amerikai piacon egy-egy újabb termék bevezetése hatalmas költséggel 

145 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 28. doboz. László Andor MNB elnök 1975. március 26-i le-
vele Marja József külügyminisztériumi államtitkár részére. 

146 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 28. doboz. Akar László pénzügyminisztériumi főosztályve-
zető 1975. június 2-i levele Várkonyi József külügyminisztériumi főosztályvezetőnek. 

147 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 28. doboz. Nagy László megbízott külügyminisztériumi fő-
osztályvezető levele Akar László pénzügyminisztériumi főosztályvezetőhöz. 

148 Aczél György a magyar ideológia és kultúrpolitika frontembere 1978 végén szigorúan zárt 
körben olyan kijelentést tett, hogy a magyar társadalomtudomány reprezentánsai már annyira fel-
készültek, hogy nyugodtan ki lehet őket engedni az USA-ba, mert esetleg „ők lazítanák fel" az 
amerikaiakat. (MOL M-KS 288. f. 5/759. őe. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1978. november 14-i 
üléséről.) 

149 MOL M-KS 288. f. 5/668. őe. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1975. július 15-i üléséről. A 
Külügyminisztérium 1975. július 8-i előterjesztése a PB-nek a Magyar Népköztársaság és az USA 
kapcsolatainak helyzetéről és fejlesztésének időszerű feladatairól. 



és óriási rizikóval jár, másrészt pedig ezekből a termékből viszonylag nagy volu-
mennel kell jelen lenni. A nagy távolságok és az éles konkurenciaharc miatt a 
magyar termékek amerikai exportjának ugrásszerű bővülésével senki sem szá-
molt komolyan. Az állandó tőkehiánnyal küszködő Magyarország számára ez a 
piac azért bírt különös jelentőséggel, mert itt (ellentétben a nyugat-európai tő-
kés országok többségével) az export fejében nem írtak elő feltétlenül amerikai 
termékek vásárlását. Az amerikai export tehát tiszta konvertibilis devizabevé-
telt hozott az országnak. Hazánk számára egyébként a magas műszaki színvo-
nalú amerikai technológiai transzfer is kedvező lett volna, ha ezeknek a termé-
keknek a zöme lekerült volna a Cocom-listáról. Erről azonban ekkor még szó 
sem esett. 

A két világháború között konszolidált gazdaságpolitikai viszonyok köze-
pette az USA a magyar külkereskedelmi forgalomból 3-5%-kal részesedett. A 
hidegháború időszakában a kereskedelmi forgalom a két ország között margi-
nális jelentőségűre zsugorodott. A vagyonjogi megállapodás aláírása után a ma-
gyar kivitelben az USA részesedése az 1970. évi 0,39%-ról néhány év alatt 1% kö-
rüli értékre növekedett, míg a magyar importból az Amerikai Egyesült Államok az 
1970. évi 1,46%-os részesedésről 1977-re 2,26%-ra emelkedett. Az 1970-es évek-
ben Magyarország tőkés partnerei — ideértve a fejlődő világ országait is — kö-
zül az USA a magyar exportban a 11., a tőkés importban a 7. helyet foglalta el. 
1977-ben az USA-ba irányuló magyar export 1/5-e volt az ugyanoda kiszállított 
romániai és 1/7-e a lengyel kivitelnek. 150 

Az USA részaránya% 1970 1975 1976 1977 

A magyar exportban 0,39 0,56 1,02 0,91 

A magyar importban 1,46 1,86 1,98 2,26 

Forrás: Inotai András (1979) 82. old. 

A magyar-amerikai gazdasági együttműködés szintje a politikai és gazda-
sági kapcsolatok rendezése után sem érte el sem a lehetséges, sem pedig néhány 
KGST tagországgal kialakult kapcsolatok volumenét és dinamikáját. Ez annak 
ellenére így volt, hogy az 1970-es évek végén a külkereskedelmi cserearányok 
számunkra mindkét relációban bekövetkező drasztikus romlása és az adósság-
állomány kritikus határhoz közelítő szintje miatt magas szintű politika határo-
zatok, illetve az ezek nyomán született kormányrendeletek az export (különö-
sen a tőkés export) fokozását állították a magyar külkereskedelmi stratégia kö-
zéppontjába, mégpedig a korábbi hagyományoktól és a lehetséges partneror-
szág földrajzi távolságától lényegében függetlenül. 

A magyar-amerikai külgazdasági kapcsolatok régi hagyományait követve 
az árucsere-forgalom az 1970-es évek második felében is mindkét oldalon né-

150 Az USA — a többi fejlett tőkés országhoz hasonlóan — a gazdasági és politikai kapcsolatok 
terén differenciáltan kezelte a keleti tábor országait. Romániát elsősorban a szovjet külpolitikától 
való függetlenedése, Lengyelországot pedig a többi szocialista országtól liberálisabb belpolitikája, a 
katolikus egyház meghatározó szerepvállalása ill. a diktatúrával keményen szembeforduló civil ku-
rázsi miatt preferálta. 



hány termékre és féltucatnyi nagyvállalatra koncentrálódott.151 Ennek tudható 
be az a tény, hogy egyes magyar termékek tőkés exportjában az USA kiemelt je-
lentőséggel bírt.152 A külkereskedelmi mérleg magyar szempontból évről évre 
jelentős hiánnyal zárult és a forgalomban mindkét oldalon döntő súllyal szere-
peltek a kapcsolatok normalizálása u tán kötött kooperációkból származó áru-
cikkek. Tőkés vállalatok Magyarországon 1972 óta eleinte kizárólag a szolgálta-
tási szférában és legalább 51%-os magyar többség mellett alakíthattak vegyes 
vállalatokat.153 A hazai jogszabályok 1977-től engedélyezték (továbbra is ma-
gyar többségi részesedés mellett) a nyugati befektetők magyar termelő vállala-
tok „megfelelően elkülönített szervezeti egységeibe" való közvetlen társulását. 
(A legalább 51%-os magyar tulajdoni hányad alól a banki és szolgáltató szférá-
ban a Pénzügyminisztérium eseti engedélyével el lehetett térni.)154 

A vagyonjogi egyezmény aláírásával arra számítottak, hogy a közvetlen vál-
lalati kooperációk száma bővülni fog. 1973 tavaszán mindössze a CPS-Bábolna ku-
koricatermesztési és egy gyógyászati együttműködés jelentette a magyar-amerikai 
közvetlen vállalati együttműködést. A jóváhagyott, szerződésben rögzített ko-
operációs megállapodások száma két évvel később már 33-ra, majd hamarosan 
49-re emelkedett. Bábolnának egészen alacsony részesedése volt az amerikai 
Corn Product System-ben, de a szűklátókörű és dogmatikus politika ebben is ve-
szélyeket látott, ezért az iparszerű kukoricatermesztési rendszert számos or-
szágban eredményesen terjesztő közös vállalatból a magyar mezőgazdaság zász-
lóshajójának ki kellett szállni.155 Ellenben igazi kelet-európai sikertörténet lett a 
Magyar Vagon és Gépgyárnak az amerikai Steiger és az International Harvester 
Company vállalatokkal 1974. október 25-én aláírt kooperációs megállapodása, 
amelynek értelmében a győri nagyvállalat nagyteljesítményű traktorokat állított 
elő és hátsóhidakat szállított az amerikai piacra olyan mennyiségben, amelynek 
már iparpolitikai jelentőséget tulajdonítottak. Az MVG az 1970-es évek végén az 
elkövetkező 10 évre 5-700 millió dollár értékű szállítási szerződéssel rendelke-

151 1977-ben az USA-ba irányuló magyar kivitel értékének 37,5%-át a sonkakonzerv tette ki, 
amely traktoralkatrésszel és izzólámpával együtt megközelítette a magyar export 60%-át. Az USA-
ból érkező behozatal közel 60%-a 1974-ben szójadara volt, három évvel később az akkori szójaimport 
nagyságrendjében vásároltunk a tengerentúlról foszforműtrágyát is. (Inotai András [1979] 71.) 

102 1977-ben az Egyesült Államok vásárolta meg a magyar traktoralkatrész-export több mint 
80%-át, a nyers morfiumkivitel %-ét és a húskonzerv-kiszállítás több mint a felét. De a magyar te-
herautó-köpeny és izzólámpa kivitelnek is kereken 1/10-e az USA piacán kötött ki. Hasonló volt a 
helyzet az importban is. (Inotai András [1979] 72.) 

153 A PB elvi állásfoglalása után született meg a kérdést szabályozó 28/1972. (X. 3.) PM sz. 
rendelet. 

154 A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 1977. március 24-i 3099/1977. sz. határo-
zata a külföldi részvétellel megvalósuló közös vállalatokkal kapcsolatos feladatokról. 

155 Az Amerikában bejegyzett Corn Production System vegyes vállalatban a Bábolnai Állami 
Gazdaságnak 1976-ban 6%-os tulajdonrészesedése volt, a cég részvényeinek a 90%-át az American 
Agricultural Industries birtokolta. A CPS bábáskodott a Rába-Steiger kooperáció létrehozása körül 
is. A kukoricatermesztési rendszert a világ számos országában elterjesztő amerikai cég tulajdonosai 
azt szerették volna, ha Bábolna növelte volna aktivitását és tulajdoni részesedést, erre azonban 
nem került sor, pedig a tengerentúlról magyar és amerikai gyógyszergyárak bevonásával további 
együttműködést ajánlottak gyógyszerek, premixek, hozamfokozók gyártására és a kukorica teljes 
körű feldolgozására. (MOL XIX-A-16-f. Országos Tervhivatal elnöki iktatatlan iratok 82. doboz. 
Thomas Kiss dátum nélküli levele Bürgert Róberthez.) 



zett.156 Bár volumenében ennél kisebb, de említésre érdemes együttműködésre 
lépett a Tanninpex , a Minőségi Cipőgyár és a Katy Industries is. 1976-ban fon-
tos kooperációs szerződéseket ír tak alá amerikai háztartási izzókat valamint 
gyógyszereket gyártó közös vállalatok alapításáról, illetve az amerikai exportot 
bővítő kaposvári sertésvágóhíd és húsüzem létesítéséről.157 Egy sor Duna-parti 
luxusszálló és az amerikai életformát szimbolizáló Coca Cola és farmernad-
rág-gyártás jelezte a bővülő együttműködések számát. 

Az 1970-es években USA-ból származó import magyar exporttal történő 
fedezettsége jóval alatta maradt az OECD országokkal folytatott kereskedelem-
hez képest. Ebben a szocialista magyar gazdaság rugalmatlansága mellett sze-
repet játszott az a körülmény is, hogy a hidegháború éveiből származó kiviteli 
tilalmi listák a nemzetközi versenyképesség javításában oly nagy szerepet ját-
szó technológia transzfert néhány évig még az 1990. évi rendszerváltás után is 
akadályozták. 

Importfedezeti hányados, % 

1970 1975 1976 1977 

OECD országokkal folytatott kereskedelemben 85,4 68,0 79,1 72,1 

Az USA-val folytatott kereskedelemben 21,9 45,5 77,4 58,2 

Forrás: Inotai András (1979) 82. old. 

Az 1973. márciusában aláírt megállapodás a II. világháború előtt az állam, 
a bankok, a vállalatok és az önkormányzatok által kibocsátott és még ki nem fi-
zetett kötvényekre és záloglevelekre nem vonatkozott. A vagyonjogi egyezmény 
aláírásakor a magyar fél kötelezettséget vállalt arra, hogy rendezni kívánja a 
dollárban kibocsátott hosszú lejáratú adósságát. Az amerikai kötvényhitelezők 
bizottságának elnökével, G. Woods úrral többszöri tárgyalás után 1974. novem-
ber végén 20,1 millió dollár magyar adósságra nézve állapodtak meg. (Ez a bi-
zottság a LEBOSZ-kötvények158 tulajdonosait nem képviselte, a megállapodás 
tehát erre az adósságtömegre nem vonatkozott.)159 A magyar állam által elis-
mert tartozás megoszlása a következőképpen nézett ki: 

1. Állami kibocsátású népszövetségi kötvények 2,6 millió dollár 
2. Közületi kötvények 8,2 millió dollár 
3. Pénzintézeti és vállalati kötvények 9,3 millió dollár 
4. LEBOSZ kötvények 23,8 millió dollár 

Összesen: 43,9 millió dollár 

156 MOL M-KS 288. f. 5/763. őe. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1979. január 9-én tartott 
üléséről. A Külügyminisztérium 1978. november 29-i jelentése a PB-nek a magyar-amerikai kap-
csolatok helyzetéről és a további feladatokról. 

157 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 21. doboz. A washingtoni magyar nagykövet 1977. január 
1-jei jelentése Púja Frigyes külügyminiszternek. 

158 a Nagyatádi-féle földosztás pénzügyi lebonyolítására alakult országos szervezet rövidítése. 
A szervezet a hitelt a földosztás céljára megvásárolt vagy igénybe vett volt tulajdonosok kártalaní-
tására fordította. 

159 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 18. doboz. Jelentés az amerikai kötvénytárgyalásokról, 
1974. november 28. 



Az egyezmény értelmében a magyar állam 12 éven keresztül a népszövet-
ségi kölcsöntartozás összegének 1%-áért, majd ezt követően V2%-áért vásárolt 
vissza kötvényeket. Megegyeztek a kamat mértékben is, amely 1975-ben 1,65%, 
1976-ban 2,475%, 1977-ben és azt követően pedig 2,75% lett. A népszövetségi 
kötvényadósság rendezése évente kb. 85 000 dollár terhet jelentett Magyaror-
szág számára és a kötvény árfolyamának függvényében akkori becslés szerint 
30-40 évet vesz igénybe. Az államadósság rendezésnek ezt a módszerét a Nagy-
Britanniával az 1960-as évek közepén megkötött egyezményből vették át.160 A 
közületi, banki és vállalati kibocsátású kötvényeket az eredeti kamat függvé-
nyében 17,5-20%-os áron 8, illetve 10 év alatt vásárolta vissza Magyarország, 
ami összesen 3,3 millió dollárral terhelte a fizetési mérleget. Ugyanekkor álla-
podtak meg a lebonyolítás technikai részleteiben, amellyel egy amerikai bankot 
bíztak meg.161 A LEBOSZ-kötvényeket figyelmen kívül hagyva 20,1 millió dol-
lárra lealkudott hosszú lejáratú adósság fejében a magyar állam 30 évi törlesz-
téssel kereken 6 millió dollár, vagyis a névérték kb. 30%-ának visszafizetését 
vállalta mégpedig úgy, hogy az első 8 évben évente mintegy 450-460 ezer dol-
lárt, a 9. és 10. évben 265 ezer dollárt, az azt követően további 20 éven át kb. 
85-90 ezer dollárt utal át.162 

Ezt követően még két hitel várt rendezésre. A Külügyminisztérium 1975. jú-
lius 8-i előterjesztéséből tudjuk, hogy megkezdték a tárgyalásokat a húszas évek 
földreformjával kapcsolatban kibocsátott papírok rendezésére vonatkozóan is, 
aminek a végső kimenetét nem ismerjük.163 Bár a LEBOSZ kötvények rendezésére 
vonatkozó magyar és amerikai álláspont között 1975 nyarán — a többi tartozás-
hoz hasonló módon — még , jelentős" eltérés mutatkozott, a rendezésre azonban 
minden bizonnyal a többi kötvényhez hasonló megoldás született. 

A másik még fennálló tartozás sorsa a dokumentumokból részletesen ki-
deríthető. A magyar kormány az I. világháború után egy sor ország (USA, Ang-
lia, Franciaország, Hollandia, Dánia, Norvégia, Svédország és Svájc) kormányá-
tól nemzetközi segélykölcsönt vett fel élelmiszervásárlásra és a hadifoglyok ha-
zaszállítására. Magyarország az 1920-as években az USA kivételével az összes hi-
telező országnak visszafizette az ilyen célra nyújtott kölcsönt, az USA-val pedig 
1924. április 25-én új megállapodást kötöttek. Az akkorra kamatokkal együtt 
1,94 millió dollárra gyarapodó hitelt 1985. december 15-ével lejáró kamatozó 
kötvénnyé alakították át, de ennek visszafizetése részben a transzfermoratóri-
um, részben pedig a háború miatt — a többi külföldi adóssághoz hasonlóan — 
elmaradt.164 

160 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜ 18. doboz. A Külügyminisztérium III. főosztályának 1974. 
december 4-i feljegyzése Faluvégi Lajos részére. 

161 A kötvényhitelezők bizottságával aláírt megállapodás szövegét ajánlat formájában tették 
közzé a New York Times-ben, amelyhez az egyes kötvénytulajdonosok csatlakozhattak. A népszö-
vetségi kötvények rendezésére vonatkozó ajánlatot a magyar kormány nevében a Pénzügyminiszté-
rium, a többi kötvényre a Pénzintézeti Központ tette meg. 

162 MOL M-KS 288. f. 5/665. őe. A Politikai Bizottság 1975. június 3-i ülésére készített jelentés 
a 20,1 millió dolláros adóssággal kapcsolatos éves terheket ennél valamivel magasabbra taksálta, de 
a különbség nem szignifikáns. 

163 MOL M-KS 288. f. 5/668. őe. 
164 A két kormány 1938-ban együttes tervet dolgozott ki az akkor 1,2 millió dollárra csökkent 

tőkehátralék 30 év alatti egyenlő részletekben történő visszafizetésére, az amerikai kongresszus 



Ennek az önmagában véve nem túl jelentős összegű tartozásnak a vissza-
fizetése az 1934. évi Johnson Act miatt vált szükségessé. A törvény szerint 
ugyanis az Egyesült Államokban tilos olyan külföldi kormány kötvényeinek a 
forgalmazása, amelynek az USA-val szemben rendezetlen adóssága van.165 A 
Johnson Act hatálya alá tartozó országok tehát az USA pénzpiacán kötvények 
kibocsátásával nem juthat tak hitelhez. Bár az 1973. március 6-án aláírt va-
gyonjogi megállapodás előkészítése során ez a tétel nem merült fel, mivel ma-
guk az amerikaiak is elfeledkeztek róla, ennél fogva az aláírt egyezményre hi-
vatkozva akár el is lehetett volna utasítani a kifizetését, a magyar kormány 
azonban az esetleges jogi problémák elkerülése végett vállalta ennek az adós-
ságnak a rendezését is.166 A kölcsön létére akkor derült fény, amikor az MNB az 
amerikai pénzpiacon 100 millió dollár finánchitelt akart felvenni és az üzletben 
érintett New York-i bank elnökhelyettese, W. G. Blake, az amerikai Külügymi-
nisztériumtól kapott információ alapján levélben jelezte Vályi Péternek, hogy 
az 1934. évi Johnson Act Magyarországra is vonatkozik, mert az ország hátra-
lékban van az I. világháború utáni lisztkölcsönnel.167 A magyarok fizetési haj-
landóságát különösen az növelte meg, hogy magyar kérésre a State Department 
egyik tisztviselője kijelentette: az amerikai Pénzügyminisztérium nyilvántartá-
sa szerint a liszthitelen túl semmilyen más rendezetlen magyar tartozás nincs 
és ennek visszafizetése után Magyarországgal szemben megszüntetik a John-
son Act alkalmazását.168 A magyar kormány 1976-ben tehát kifizette az Egye-
sült Államokkal szemben fennálló utolsó adósságát is, a nemzetközi segélyhi-
telt, a pontos feltételeket itt sem ismerjük.169 Ezzel az amerikai pénzpiacon ha-

azonban — az elnök ajánlása ellenére — nem foglalkozott a kérdéssel. (MOL XIX-J-1-j KÜM USA 
TÜK 28. doboz. Akar László pénzügyminisztériumi főosztályvezető 1975. augusztus 23-i levele 
Nagy László megbízott külügyminisztériumi főosztályvezetőhöz.) 

160 Egyes szakértők úgy vélekedtek, hogy a kötvénykibocsátás és forgalmazás tilalma csak a 
törvény 1934. április 13-i hatályba lépése után felvett és rendezetlen hitelekre vonatkoztatható, a 
magyar kormány azonban az ország egyre fokozódó likviditási nehézségei miatt a jogi bonyodalma-
kat mindenképpen kerülni akarta, ezért inkább fizetett. 

166 A szerződés a hosszú lejáratú kötvényköveteléseken túl minden egyéb amerikai igény kielé-
gítését magában foglalta. Azért, hogy az újabb követeléseknek elejét vegyék, a hosszú lejáratú an-
gol adósságra vonatkozó szerződés megkötésénél az angol Külügyminisztérium kötelezettséget vál-
lalt arra, hogy a már kifizetett kötvényekkel kapcsolatban további igények nem vetődnek fel, ilye-
neket az angol kormány nem támogat, illetve ha angol bíróság ilyen újabb követelés ügyében Ma-
gyarország terhére ítéletet hozna, ezt az összeget Magyarország számára megtéríti. Ez az igény az 
amerikai szerződés megkötése kapcsán (igaz, már csak utólag) szintén felmerült, A magyar Kül-
ügyminisztériumnak az volt az álláspontja, hogy az angol típusú garancia jár ugyan előnyökkel, 
annyit azonban nem ér meg, hogy emiatt a már eldöntött feltételeket újra tárgyalják. (MOL 
XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 18. doboz. A Külügyminisztérium III. főosztályának 1974. december 4-i 
feljegyzése Faluvégi Lajos részére.) 

16 ' Azért, hogy aJohnson Act-ot kikerüljék, az MNB 1974 júniusában az USA és Kanada Egye-
sült Államokon kívüli bankfiókjaitól vett fel 100 millió dollár finánchitelt. (MOL XIX-J-1-j KÜM 
USA TÜK 18. doboz. A Pénzügyminisztérium Nemzetközi Pénzügyek Főosztályának dátum nélkü-
li tájékoztatója a nyitott és tisztázandó vagyonjogi kérdésekről az Amerikai Egyesült Államok vo-
natkozásában.) 

168 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 28. doboz. Faluvégi Lajos pénzügyminiszter 1975. októberi 
(közelebbi dátum nélküli) levele Púja Frigyes külügyminiszternek. 

169 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 21. doboz. Összeállítás az USA és Magyarország gazdasági 
kapcsolatairól, 1977. szeptember 15. 



tályát veszítette a magyar hitelfelvételi és kötvény-kibocsátási tilalmat elrende-
lő ún. Johnson Act és az Egyesült Államok kormánya hozzájárult ahhoz, hogy 
az MNB képviseletet nyisson New Yorkban. 

A külkereskedelmi forgalom emelkedése folytán egyre nagyobb jelentő-
ségre tett szert a megkülönböztető vámok miatt a magyar gazdaságot ért vesz-
teség nagysága. A Külkereskedelmi Minisztérium becslése szerint 1976-80 kö-
zött a tervezett több mint 600 millió dollár magyar exporton a legnagyobb ked-
vezményes vámhoz képest átlag háromszoros diszkriminatív vám miatt 60 mil-
lió dollár veszteség keletkezik.170 Az MVG kooperációs üzletének beindulásával 
nem tartották teljesen kizártnak azt sem, hogy öt év alatt 1,5 milliárd dollár 
amerikai exportot bonyolít majd le Magyarország. Ebben az esetben a büntető 
vámok miatt 130 millió dollár veszteséget könyvelhetett volna el Magyaror-
szág.171 

1970 és 1978 között New York-ban magyar kereskedelmi kirendeltség, fő-
konzulátus, MALÉV és IBUSZ iroda nyílt, aláírtak egy sor egyezményt, meg-
szüntették a diplomaták utazási korlátozását, egyszerűsítették a vízumkiadást 
stb. A két ország javuló viszonya tette lehetővé, hogy megoldódjon a Mind-
szenty-kérdés, illetve hogy az USA 1978 januárjában ünnepélyes keretek kö-
zött vissza adja a magyar koronát és a koronázási ékszereket. Az Egyesült Álla-
mok a magyar korona visszaadási ceremóniáját igyekezett propaganda célokra 
kiaknázni. Kikötötték, hogy az átadás legyen ünnepélyes és nyilvános, azon a 
politikusok mellett a magyarországi egyházak vezetői, a hazai és a nemzetközi 
sajtó képviselői is legyenek jelen. Igen nagy súlyt helyeztek arra, hogy az éksze-
reket nyilvános kiállításon bárki, a külföldön élő magyarok is megnézhessék és 
az átadásról szóló közös közleményben első királyunkat Szent Istvánként (és 
ne I-ként) említsék. A Politikai Bizottság világosan látta, hogy ez az aktus növe-
li az USA tekintélyét, a tengerentúli ország iránt megnyilvánuló hazai szimpá-
tiát, de ennek a magyar szocialista rendszer akkor még kikezdhetetlennek tűnő 
szilárdsága mellett nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget. Kádár János 
és Biszku Béla javaslatára ahhoz azonban nem járultak hozzá, hogy koronalá-
togatás ürügyén tiltólistán szereplő magyar emigránsokat is beengedjenek az 
országba.172 

A két ország kapcsolatában immár egyetlen zavaró momentum maradt, ami 
azonban magyar szempontból kitüntetett jelentőséggel bírt: a legnagyobb kedvez-
mény biztosítása a kétoldalú kereskedelmi forgalomban. Az amerikai képviselőház 
1973-ban kezdte el tárgyalni az új kereskedelmi törvényt. Az Egyesült Államok-
ban — a legtöbb iparilag fejlett tőkés országgal ellentétben — a törvényhozásnak 
kitüntetett szerepe van a külkereskedelem szabályozásában, ide értve a kivitel 
alakulását, a hitelnyújtást, a tőkebefektetést és az importkorlátozást. A külke-

170 Ennek az összegnek a nagyságrendje megegyezik az 1963/64-es nagy gabonaimport dollár-
igényével, amelynek előteremtése nagy nehézségeket okozott az állandó konvertibilis fizetésiesz-
köz-hiánnyal küszködő magyar gazdaságnak. 

171 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 21. doboz. Szekér Gyula miniszterelnök-helyettes 1977. ja-
nuár 2-i levele Púja Frigyes külügyminiszternek. 

172 MOL M-KS 288. f. 5/733. őe. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1977. december 13-án meg-
tartott üléséről. A külügyminiszter 1977. december 9-i javaslata a Politikai Bizottságnak. 



reskedelem minden országban „politika-érzékeny" terület, az USA-ban viszont 
még a többi fejlett tőkés országhoz képest is érzékenyebb.173 A törvényjavaslat 
tárgyalása során a képviselőház 1973. december 12-én olyan módosítást foga-
dott el, amely a szocialista országok számára a legnagyobb kedvezmény meg-
adását, illetve kedvezményes hitelek nyújtását a szabad kivándorlás garantálásá-
hoz kötötte. A javaslat elsősorban a Szovjetunió ellen irányult, amely néhány hó-
nappal azelőtt az onnan kivándorolni akaró zsidókra magas „emigrációs adót" ve-
tett ki, de az általános törvényi megfogalmazás valamennyi szocialista országot 
sújtotta.174 

A Trade Reform Act of 1974 IV fejezetének 402. szakasza megtiltotta, 
hogy az elnök megadja a legnagyobb kedvezményes elbánást, vagy kormány ál-
tal támogatott hitelben illetve hitelbiztosításban részesítsen olyan országot, 
amely 

a) állampolgárait megfosztja a kivándorlás lehetőségétől 
b) névlegesnél nagyobb terhet ró a kivándorláshoz szükséges okmányok be-

szerzésére 
c) névlegesnél nagyobb adót, díjat stb. szed és ró ki a kivándorolni szándé-

kozóra. 
Az elnök ilyen országgal csak akkor köthetett korlátozott időtartamra keres-

kedelmi megállapodást, ha biztosítékok birtokában jelentette a Kongresszusnak, 
hogy az adott ország nem sérti meg a fenti elveket. (Biztosítékként elegendő volt 
az illető ország diszkréten kezelt, nyilvánosságra nem hozott nyilatkozata is.) 

A szocialista országok közül elsőként Románia volt hajlandó 1975-ben 
ilyen garanciát adni és ennek alapján legnagyobb kedvezményes elbánásban ré-
szesült. Az elnök a kongresszus felé a Nixon-Ceausescu közös deklarációra illet-
ve Románia szóban tett és nyilvánosságra nem hozott külön bizalmas nyilatko-
zatára hivatkozott, mint a romániai emberi szabadságjogok betartásának bizto-
sítékára. Románia tehát elfogadta a Szovjetuniót módfelett sértő Jackson-Va-
nik törvénymódosítást és ennek megfelelő nyilatkozatot tett.175 Az amerikai 
kormány a többi szocialista országtól, így Magyarországtól is hasonló nyilatko-
zatot várt, amelyet hazánk — elsősorban a Szovjetunióra való tekintettel — vo-
nakodott megadni.176 Ehelyett a Helsinkiben aláírt Európai Együttműködési 
Megállapodásra, annak emberi szabadságjogokkal foglalkozó egyik „kosarára", 
illetve az 1973-ban elnyert és a kedvezményes elbánást politikai előfeltételek-

173 P. Marer (1979) 36. 
174 Magyar értékelés szerint az elnök, a Kereskedelmi Minisztérium és az amerikai vállalko-

zók érdekeltek a szocialista országokkal folytatott kereskedelemben, ők tehát a legnagyobb kedvez-
mény mellett érveltek, a „zsidó lobbi", a szakszervezetek, a katonai lobbi és a befolyásuk alá tarto-
zó média ez ellen foglalt állást, a honatyák pedig pillanatnyi érdekük és pártpolitikai kapcsolódá-
suk függvényében szavaztak. (MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 18. doboz. Sziklai Ede külkereske-
delmi minisztériumi osztályvezető 1974. január 17-i levele Várkonyi József külügyminiszteri főosz-
tályvezetőnek.) 

175 A román nyilatkozatot diszkréten kezelték, nem hozták nyilvánosságra és sem a tárgyalás 
idején, sem u tána nem is beszéltek róla. (MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 20. doboz. V Területi Fő-
osztály jelentése a miniszteri értekezletre, dátum nélkül.) 

176 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 21. doboz. A Vámpolitikai és Nemzetközi Szervezetek Fő-
osztályának 1977. július 16-i feljegyzése az USA-val kötendő szerződésünk hátterére. 



hez nem kötő GATT tagságára hivatkozott, amelyhez való csatlakozását az 
USA annak idején támogatta. Az USA számára azonban ennyi nem volt elegen-
dő és kijelentette, hogy az elnök „megfelelő specifikus magyar nyilatkozat nél-
kül" nem terjesztheti elő a legnagyobb kedvezményes elbánás megadására vo-
natkozó javaslatát. Az amerikai Külügyminisztérium egyik tisztviselője bizal-
mas megbeszélésen közölte Nyerges Jánossal, a magyar Külügyminisztérium 
Vámpolitikai és Nemzetközi Szervezetek Főosztályának vezetőjével, hogy az 
amerikai kereskedelmi törvény erre vonatkozó szakasza világosan és félreért-
hetetlenül előírja a nem piacgazdaságú országok külön nyilatkozattételi kötele-
zettségét. Arra a kérdésre, hogy a keleti blokkban nálunk alkalmazott legliberá-
lisabb kivándorlási gyakorlat, továbbá a magyar külügyminiszter hivatalos fó-
rumokon e tárgyban tett megnyilatkozásai és a helsinki okmány aláírása nem 
elegendő bizonyíték-e, a tisztviselő határozott nemmel válaszolt és kijelentette, 
hogy „itt külön erre vonatkozó hivatalos nyilatkozatnak kell elhangzania".177 

Szekér Gyula miniszterelnök-helyettes 1977 elején felszólította a külügy- és 
külkereskedelmi minisztert, hogy közösen keressenek elfogadható kompro-
misszumot. Annak, hogy az amerikai kongresszus és szenátus az USA külgazda-
sága szempontjából elhanyagolható jelentőségű kis kelet-európai szocialista or-
szág érdekében módosítsa az egyébként nagyjából tízévente, hosszas előkészüle-
tek és parlamenti viták után elfogadott kereskedelmi törvényt, gyakorlatilag nul-
la volt az esélye.178 A magyar gazdaság egyre kritikusabbá váló likviditási helyze-
te miatt a hazai politikusok kénytelenek voltak kompromisszumos megoldást ke-
resni annak érdekében, hogy a szocialista Magyarország megkaphassa az USA-
ba irányuló árui számára a legnagyobb kedvezményt.179 

Philip M. Kaiser, az USA budapesti nagykövete 1977. október 27-én konk-
rét szöveges javaslattal fordult Púja Frigyes külügyminiszterhez. Az alábbi, 
magyar kérésre bizalmasan kezeit szövegű miniszterelnöki vagy külügyminisz-
teri nyilatkozat megtételét javasolta. „Fel vagyok hatalmazva arra, hogy kor-
mányom nevében kijelentsem Önnek, Magyarország kielégítő módon fog meg-
oldani bármely, esetleg felmerülő kivándorlási problémát."180 Az amerikaiak ál-
taljavasolt szöveg körül néhány hónapos egyezkedés kezdődött. Magyar részről 
ragaszkodtak ahhoz, hogy a családegyesítésre és kivándorlásra adandó garanci-
át egymás belügyeibe való beavatkozás nélkül úgy kell megoldani, hogy az ne 
okozzon problémát „egymás szövetségi és gazdasági integrációs rendszerében". 
Annak még a látszatát is el akarták kerülni, hogy a kérdés rendezésének „egy 
harmadik ország" lássa kárát. Itt természetesen kimondatlanul is a Szovjetuni-
óról volt szó. Másrészt aggódtak a nyilatkozat esetleges kiszivárgásától, ezért 

177 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 21. doboz. Nyerges János külügyminisztériumi főosztály-
vezető 1977. július 5-i és 6-i feljegyzése. 

178 Az amerikai kereskedelmi törvényt a vizsgált periódusban 1951-ben, 1962-ben és 1974-ben 
módosították. 

179 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 21. doboz. Bíró József külkereskedelmi miniszter 1977. 
február 8-i levele Szekér Gyulához. Bartha János külügyminisztériumi főosztályvezető 1977. febru-
ár 10-i levele a washingtoni magyar nagykövetségnek. Szekér Gyula miniszterelnök-helyettes 1977. 
február 16-i levele Púja Frigyes külügyminiszternek. 

180 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 21. doboz Péter János dátum nélküli feljegyzése. 



olyan nyilvános szövegvariánst támogattak, amely semmilyen körülmények kö-
zött sem hozná Magyarországot legfőbb szövetségese előtt kínos helyzetbe. A 
magyar javaslat a következő volt: „A magyar kormány ismételten kijelenti, 
hogy kivándorlási ügyekben a jövőben is az európai biztonsági és együttműkö-
dési értekezlet záróokmányának betűje és szelleme szerint fog eljárni".181 Az 
USA számára ez a nyilatkozat akkor lett volna elfogadható, ha utalt volna az 
1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára is. A magyarok 
számára — azon kívül, hogy annak idején nem írták alá — ez a nyilatkozat 
azért volt elfogadhatatlan, mert tartalmazott néhány „kényes" kérdést is.182 E 
helyett a Helsinkiben aláírt megállapodáson túl a politikailag semlegesebb Pol-
gári és Politikai Jogok Egyetemes Nyilatkozatára szerettek volna hivatkozni. A 
deklarációt viszont ebben a formában az amerikaiak vétózták meg.183 Ekkor állt 
elő a budapesti amerikai nagykövet azzal a kompromisszumos javaslattal, hogy 
Magyarország tegyen olyan nyilatkozatot, miszerint a kivándorlási ügyeket kése-
delem nélkül, jóindulatúan és konstruktívan oldja meg az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Értekezlet záróokmányának szellemében. Végül magyar javas-
latra az „oldja meg" helyébe a „foglalkozik" kifejezés került, amely már mindkét 
fél számára elfogadható volt. Púja Frigyes 1978. január 8-án tárgyalt a magyar 
korona hivatalos átadási ceremóniájára Budapestre érkező amerikai kollégájá-
val. Ekkor a két ország megerősítette, hogy kivándorlási ügyekben „az európai 
biztonsági és együttműködési értekezlet záróokmányának betűje és szelleme 
szerint jár el, s késedelem nélkül, konstruktívan és jóindulatúan foglalkozik 
azokkal". A diplomáciai csatornákon korábban már egyeztetett szöveget a ma-
gyar külügyminiszter levél formájában ju t ta t ta el a budapesti amerikai nagykö-
vetnek és ezek után már nem volt akadálya annak, hogy 1978. március 17-én 
parafálják a két ország számára a legnagyobb kedvezmény elvét egyelőre 3 évre 
biztosító kereskedelmi megállapodást.184 A részben vagy teljes egészében bár-
mikor felfüggeszthető és évente felülvizsgálandó szerződés érvényessége 3 év 
után újabb 3 évre automatikusan meghosszabbodott, ha azt lejárat előtt 30 
nappal egyik fél sem mondta fel. Az 1978. július 7-én hatályba lépő kereskedel-
mi egyezménnyel Magyarország elérte legfontosabb célkitűzését, bár a megálla-
podás VII. cikke illetve a hozzá fűzött Mellékletek értelmében a felek piaczava-
rás esetén védőintézkedéseket (korlátozásokat, megkötéseket stb.) tehettek.185 

A magyar-amerikai kereskedelmi egyezmény tehát érintetlenül hagyta az 
USA Kereskedelmi Törvényében biztosított számtalan lehetőség mindegyikét, 
amellyel korlátozni lehetett a tengerentúli országba irányuló bevitelt. A szocia-

181 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 21. doboz V Területi Főosztály 1977. december 14-i tár-
gyalási javaslata Nagy János külügyminiszter-helyettes Kaiser amerikai nagykövettel folytatandó 
tárgyalásra a legnagyobb kedvezmény tárgyában. 

182 Pl. azt, hogy minden állampolgár szabadon elhagyhatja hazáját. 
183 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 25. doboz. Feljegyzés Kaiser amerikai nagykövet legna-

gyobb kedvezmény tárgyában tett látogatása tárgyában, 1978. január 5. 
184 A kereskedelmi tárgyalásokat 1978. február 7-11 között Budapesten, majd február 28 és 

március 3-a között Washingtonban folytatták. (MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 25. doboz. Feljegy-
zés Kaiser nagykövet 1978. január 25-i látogatásáról.) 

185 MOL XIX-J-1-j KÜM USA TÜK 25. doboz. Megállapodás a Magyar Népköztársaság és az 
USA között kereskedelmi kapcsolatokról. 



lista országok szempontjából ezek közül kettőnek, nevezetesen a dömpingnek 
és a piaczavarásnak volt különös jelentősége olyannyira, hogy az utóbbi intéz-
kedést kizárólag a nem piacgazdasági országokkal szemben alkalmazták. A Ke-
reskedelmi Törvény akkor adott lehetőséget piaczavarás miatti adminisztratív 
fellépésre, ha a behozatal gyors emelkedése illetve a belföldinél lényegesen ala-
csonyabb áron történő értékesítés kárt okozott a hazai termelőknek Beavatko-
zásra már az is alapot adott, ha károkozás egyelőre még nem történt, de fenn-
állt annak a reális veszélye.186 

1974 és 1978 között meglepő módon a piaczavarás vádjával mindössze két 
marginális árucikk esetében indult eljárás szocialista ország ellen.187 A döm-
pingellenes eljárások száma valamivel nagyobb volt, de 1960 és 1978 között 
összesen 16 esetben fordult elő annak megállapítása, hogy a szocialista expor-
tőr „méltányos ár alatt" hozta be termékét az amerikai piacra, de a fenti esetek 
közül is csak 5-ben állapított meg károkozást a Nemzetközi Kereskedelmi Bi-
zottság. Ezek közül 1978 őszéig Magyarországot (egészen pontosan: a Tungs-
ram gyárat) egy esetben érte az a vád, hogy az amerikai piacon dömpingáron 
adja háztartási izzólámpáit.188 Úgy tűnik, hogy a Kereskedelmi Törvény biztosí-
totta diszkriminációkra nem nagyon volt szükség, mivel a kelet-európai áruk 
(főleg az ipari késztermékek) műszaki színvonala, minősége, a piacra jutást elő-
segítő marketing tevékenység kezdetleges volta, a termékek csomagolása stb. 
úgyszólván automatikusan meggátolta a szocialista országok piaczavaró tevé-
kenységét. 

A legnagyobb kedvezmény 1978 júliusi életbe lépése után a magyar termékek 
az USA importjának több mint 90%-ával azonos feltételek mellett jutottak be a 
tengerentúli ország piacára. Ezt követően az USA-ba irányuló változatlan áru-
összetételű magyar exportot az addigi átlagosan 14,8%-os vám helyett (amely az 
iparcikkeknél ennél jóval magasabb volt) 5,3%-os vám terhelte.189 Természetesen 
ezzel egyidejűleg megszűntek a Magyarországon az amerikai árukra 1968-tól al-
kalmazott büntető vámok is.190 

A kétoldalú árucsere-forgalmi megállapodás 1978. évi aláírása után az USA a 
magyar tőkés exportban a 4., az importban az 5. helyre tornászta fel magát és a 
külkereskedelmi forgalom volumene az 1980-es évek közepére 4—500 millió dollár-
ra nőtt. Az Egyesült Államok szempontjából Magyarország a látványosan növekvő 

186 P Marer (1979) 38-41. 
18 ' A Kereskedelmi Törvény értelmében döntésre jogosított testület, a Nemzetközi Kereske-

delmi Bizottság a Kínai Népköztársaságból származó munkakesztyűk behozatala ellen benyújtott 
piaczavarás vádját elutasította, ellenben három szocialista ország (Románia, Lengyelország és Kí-
na) ruhaszárító csipeszeinek amerikai piacra való behozatalát Kína esetében piaczavarónak minő-
sítette, a másik két országot pedig felmentette ez alól a vád alól. (P. Marer [1979] 42.) 

188 a Westinghouse Electric Corporation 1978. augusztus 4-én élt dömpingváddal a Tungsram 
ellen. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság a magyar izzólámpa ügyében is elutasította a hazai 
termelők azon vádját, miszerint a túlságosan alacsony ár kárt okozott volna nekik, mivel a hazai 
termelők részesedése az amerikai háztartási izzólámpák piacán nem csökkent, a magyar bevitel 
egyéb külföldi termelőket szorított ki. (P. Marer [1979] 49-50.) 

189 MOL M-KS 288. f. 5/743. őe. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1978. április 11-én tar tot t 
üléséről. A KB Külügyi Osztályának 1978. március 21-i javaslata a PB-nek. 

190 Inotai András (1979) 69-70. 



külkereskedelmi forgalom ellenére sem töltött be érzékelhető súlyt. Hazánk az 
1980-as évek közepén az USA exportjában 0,09, az importjában 0,06%-kal volt Je -
len".191 A kereskedelmi egyezmény aláírása u tán a magyar gazdasági diplomá-
cia erőfeszítései arra irányultak, hogy Magyarország hosszabb távra kapja meg 
a legnagyobb kedvezményt és a COCOM listás termékek körének csökkentésé-
vel némi előrelépést érjen el a technológiai transzfer terén. 
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FINANCIAL AND PROPERTY RIGHT NEGOTIATIONS AND AGREEMENTS BETWEEN 
HUNGARY AND THE UNITED STATES 1945-1978 

by János Honvári 
(Summary) 

The total amount of Hungary's foreign debts was estimated at some 270 billion dollars in 
1945, the bulk of which was constituted by that part of the loans contracted by the state, the 
municipalities, the banks and firms in the interwar period which were frozen by the economic crisis 
and World War II. During the war and following it further debts emerged in consequence of the 
damages done to properties owned by the Allies, the land reform and the socialisation of foreign 
enterprises. By the mid-1960s Hungary had signed with each developed country, the United States 
excepted, a treaty of property rights in which her duty of compensation was acknowledged. The 
present study analyses the similar negotiations between Hungary and the United States, which 
began in 1964 and went on until the mid-1970s, in the light of the different social structures 
dominant in the two countries. As a result, Hungary finally managed to settle her financial dispute 
with the leading economic power of the world. The commercial treaty signed in 1978 was based on 
the most-favoured-nation clause between the two countries. 



KÖZLEMÉNYEK 

Solymosi József 

FORRADALMI ÁTALAKULÁS ÉSZAKKELET-
MAGYARORSZÁGON 1848-BAN 

(Ung, Bereg, Máramaros és Ugocsa vármegyék 1848 tavaszán és nyarán) 

Előzetes megjegyzések a témáról 

Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc történetében az eddigi kuta-
tások eredményei ellenére még bőven akadnak fehér foltok. Az események be-
mutatására összefoglaló jelleggel vállalkozó monográfiák már jórészt elkészül-
tek, az egyes részterületek kutatása azonban még tartogat munkát az újabb 
történészgenerációk számára is. Az utóbbi évtizedekben már uta t törtek ma-
guknak azok a feldolgozások, melyek egy-egy részterület forrásait igyekeznek 
feltárni, és a kutatási eredmények monografikus feldolgozása mellett a feltárt 
forrásokat is közzétenni, akár egy mü keretein belül. A jelentősebb politikusok, 
katonák iratai mellett egyre több napló és visszaemlékezés látott napvilágot és 
jelentős mennyiségű helytörténeti vonatkozású szakirodalom is született, fő-
ként a 150. évforduló kapcsán. 

1848-49 történetének egy ilyen részterületét vizsgálja az a kutatás, mellyel 
már évek óta foglalkozom. Négy egykori vármegye, Ung, Bereg, Máramaros és 
Ugocsa területére terjedt ki vizsgálódásom, melyek ma négy ország területén fek-
szenek, de a szabadságharc idején több szempontból is egy régiót alkottak. Felme-
rülhet a kérdés, hogy miért nevezem ezt a területet Északkelet-Magyarországnak, 
illetve miért ezt a négy vármegyét kapcsolom össze egy régióvá? Miután a 19. szá-
zad közepén a szóban forgó területre ma használt Kárpátalja vagy Kárpát-Ukraj-
na elnevezések még nem voltak alkalmazásban, szükséges volt egy olyan kifejezést 
találni, mely a kor viszonyaihoz jobban illik. Mivel ebben az időben Magyarország 
északi részét a nyugati határtól (Pozsony megye) egészen Máramaros megyéig, va-
gyis egészen Észak-Erdély határáig Felső-, vagy Észak-Magyarországnak nevez-
ték, ezért — hiszen annak legkeletibb megyéiről van szó — az Északkelet-Magyar-
ország elnevezés tűnt a legkézenfekvőbbnek. Úgy vélem ezzel pontosan határozom 
meg a terület földrajzi elhelyezkedését. 

A négy vármegye régió jellege az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
idején, az események tanulmányozása során szintén egyértelművé vált szá-
momra. Bár a szabadságharc kezdeti időszakában még voltak átfedések a fel-
ügyelt országrészek fölött, általában elmondható, hogy az erre a területre kine-
vezett kormánybiztosoknak, katonai parancsnokoknak már kezdettől előírták 
az együttműködést. Tevékenységüket össze kellett hangolniuk és egységesen 
kellett fellépniük a galíciai császári-királyi haderővel szembeni hatékony ha-



tárvédelem érdekében. Később már több megyét is irányíthatott egy kormány-
biztos, a katonai parancsnokok pedig kifejezetten az egész régió területére kap-
ták hatáskörüket. Mindez akkor vált egyértelművé, amikor Kazinczy Lajos 
ezredes vezetésével már egy önálló seregtest kezdte meg tevékenységét a négy 
vármegye területén. 

Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy bemutassa a régió politikai, 
társadalmi, gazdasági helyzetét 1848 első hónapjaiban, valamint a forradalom 
és az április törvények elfogadása nyomán bekövetkező változásokat. Nem cé-
lom ugyanakkor a négy vármegye helyi jellegű — az országos jelentőségű ese-
ményekkel aligha összemérhető — történéseinek részletes bemutatása. Jelen 
dolgozat tehát kevésbé aprólékosan helytörténeti, inkább az országos esemé-
nyekhez való helyi kapcsolatot és az eredményekhez való hozzájárulást bemu-
tatni kívánó munka, arra szolgál, hogy összefoglalja 1848 tavaszának és nyará-
nak helyi vonatkozásait. 

Első pillantásra riasztónak tűnhet a források kis száma. Hiszen e terület 
legnagyobb részének (a mai Kárpátalja) egykorú iratai ma még hozzáférhetet-
lenek, vagy csak kevéssé publikáltak. Ha azonban legyőzzük félelmeinket és 
megpróbálunk a rendelkezésre álló források közt kutakodni, nagyjából összeáll 
a kép. Több helyről, szívós kutatómunkával előáshatók azok az információk, 
melyek segítségével többé-kevésbé megismerhetjük hogyan zajlottak 1848-49 
eseményei az ország talán legelmaradottabb területén. A felhasználható írott 
források közül kiemelkedik két kortárs szerző munkássága, akik egykoron nem-
csak történetírói de szereplői is voltak az eseményeknek. Egyikük Várady Gábor 
(1820-1906), aki Máramaros megyei tisztviselő volt 1848-ban. A szabadságharc 
idején előbb nemzetőrtiszt, majd egy önkéntes-, később honvédzászlóalj parancs-
noka lett. A dualizmus idején politikusként, megyei tisztviselőként, íróként vált 
ismertté. Több korabeli lapban publikálta visszaemlékezéseit. Ezek és Hulló Le-
velek című munkája fontos forrásai 1848-49 helyi történetének. A másik fontos 
kortárs történetíró Lehoczky Tivadar (1830-1915), jogász, polihisztor, aki szin-
tén az események szemtanúja volt, bár nem törzstisztként, hanem egyszerű tü-
zérként vett részt a szabadságharcban. 0 azonban Váradyval ellentétben a fő-
hadszíntéren is szerzett tapasztalatokat. Sokrétű munkásságából témánk szem-
pontjából kiemelkedik a Bereg megye és a munkácsi vár 1848-49-ben című mun-
kája, amely mind a mai napig a legrészletesebb összefoglalója a vármegye és a vár 
szabadságharc alatti történetének. Sajnos azonban már majd 110 éve íródott, így 
forrásértéke is korlátozott.1 Lehoczkynak korántsem állt rendelkezésére a forrá-
sok oly nagy választéka, mint a mai kor kutatójának. Elég, ha csak a bécsi levél-
tárból időközben hazakerült hadműveleti iratokra gondolunk. Ennek ellenére a 
rendelkezésére álló adatokat bőséggel összegyűjtötte és közreadta, köztük olya-
nokat is, amelyeket ma már csak innen ismerünk. 

1 Lehoczky könyvéből született ugyan egy „modern" kiadás 2000-ben, de a kötet gondozója 
semmit sem tett hozzá a korábbi műhöz, inkább elvett belőle, hiszen a forráskiadás és újraközlés 
szabályait figyelmen kívül hagyva átírta a szöveget, az így született mű pedig már nem Lehoczky 
szóhasználatát tükrözi. Lehoczky Tivadar-. Beregmegye és a munkácsi vár 1848-49-ben. Bp.-Bereg-
szász, 2000. 



Főként ez utóbbi műre támaszkodva írta és jelentette meg 2002-ben Kár-
pátalján Fakász Mihály és Fakász János az Északkelet-Magyarország a szabad-
ságharc viharában című kötetet, amelyet hiánypótlónak lehetne tekinteni, ha 
megfelelne a vele szemben a történettudomány által támasztott írott és íratlan 
szabályoknak. Sajnos azonban nem több egy lelkes helytörténész munkájánál. 
A lábjegyzetelés és a hivatkozások esetlegessége igen megnehezíti a munka 
hasznosítását, több helyen pedig meglehetősen szembetűnő, hogy a szerző Le-
hoczky Tivadar művét használta sorvezetőül. Kétségtelen tény azonban, hogy e 
mű megszületése a helyi események feldolgozatlansága okán már önmagában 
üdvözlendő. Rajtuk kívül feltétlenül meg kell még említenünk Bagu Balázs, 
Szakáll Mihály és Csatáry György nevét, akik a helytörténetírás avatott műve-
lőikéntjelentették meg könyveiket az 1990-es években, melyek forrásközléseik-
kel, vagy a beregszászi levéltár 48-as fondjainak bemutatásával rendkívül nagy 
szolgálatot tettek a hazai történettudománynak.2 

A négy vármegye 1848 tavaszán 
(közigazgatás, társadalom, gazdaság, haderő) 

A vármegyék földrajzi elhelyezkedése 

Bereg, Máramaros, Ugocsa és Ung vármegyék a történelmi Magyarország 
északkeleti szegletében helyezkedtek el. A régiót északról és keletről a Kárpátok 
hegyláncai, délről Szatmár vármegye és Erdély, nyugatról Szabolcs és Zemplén 
vármegyék határolták. Ezen a területen a Kárpátok hegyláncainak két nagy egy-
sége különül el: északon a Keleti-Beszkidek, délen a Máramarosi-havasok. A ha-
tármenti hegyláncok belső oldalán emelkedő hegyek, északról dél felé haladva a 
következők: Vihorlát, Szinyák, Borló, Avas, Kőhát és Gutin. A terület jelentős 
tájegységei a Tisza, a Visó és az Iza völgye alkotta, Huszt felé haladva egyre széle-
sedő völgy, a Máramarosi-medence, valamint a Latorcától délre elterülő Szernye-
mocsár.3 

A régió keleti felén Ung megye található, mely nagyobbrészt hegyes, erdős 
vidék, nyugati harmada azonban apró tavakkal és erdőkkel szabdalt síkság. Fő 
folyója az Ung, mely a Beszkidekből ered. Határfolyója a Laborca és a Latorca, 
a Tisza csak kis részén érinti a megyét.4 

Ungtól délkeletre található Bereg vármegye. Területe fele részben hegyes, 
másik felén sík terület, megszakítva dombokkal és tölgyesekkel. Jelentős folyói 
a megye déli részén folyó Tisza, a hegyeit két nagy tömegre osztó Latorca, vala-
mint a Máramarosból érkező Borsava. A déli sík területen található a Bereg-
szász és Munkács között elterülő Szernye-mocsár. Munkács mellett „egészen 

2 Fakász Mihály - Fakász János: Északkelet-Magyarország a szabadságharc viharában. Mun-
kács, 2002., Csatáry György: Levéltári kalászatok. Ungvár-Bp. 1993., Bagu Balázs - Szakáll Mihály: A 
szabadságharc nemzetőrei. Ungvár-Bp. 1994., Csatáiy György: Múltunk írott ereklyéi. Ungvár-Bp. 1995., 
Csatáiy György: Szabadságharc a végeken. Ungvár, 1999. 

3 Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. A honfoglalástól 1950-ig. Bp. 1997. 35. 
4 Fényes Elek: Magyarország leírása I-II. Pest. 1847. 313-314. 



elszigetelve magánosan áll, s az említett hegyekkel semmi nemú összefüggés-
ben nincsen" a hegy, melyre a munkácsi vár épült.5 

A Beregtől délkeletre fekvő Máramaros legnagyobbrészt hegyes vidék, ki-
véve a Tisza és mellékfolyói által alkotott, a vármegyén belül észak-déli irány-
ban húzódó völgyet. Jelentős folyói a megyében eredő, már említett Tisza és a 
beleömlő Visó, Iza, Sugatag, Tarack, Talabor, Nagyág. A megyében találhatóak 
kisebb tavak és tengerszemek, ezek a következők: szinevéri, polyánai, kalocsai.6 

Ugocsa megye kissé Bereg és Máramaros közé ékelődve azoktól délnyu-
gatra található. Területe nyugati és déli részén sík, keletre és északra hegyes. 
Hegyei a Beregből és Máramarosból átnyúló Kárpátok ágai. Folyói a megyén 
keresztül folyó Tisza, valamint a Batár, a Borsava és a Tur.7 

Az ország északkeleti határát képező Kárpátok hegyláncai évszázadok óta 
természetes védelmet nyújtottak a határ túloldaláról érkező támadásokkal szem-
ben. Ugyanakkor a hegység átkelésre alkalmas szorosain keresztül lehetséges 
volt a Galíciában állomásozó császári alakulatok betörése. Épp ezért helyeztek 
el a magyar hatóságok állandó őrhelyeket a ha tár mentén és erődítették meg a 
hágókat. A legnagyobb átkelőhelyek ezen a területen a következők voltak: é-
szakon a Keleti-Beszkidek hegyláncai közt az Uzsoki- és a Vereckei-hágó, délebb-
re a Máramarosi-havasokban pedig a Tatár-hágó. A térség egyetlen erődje, a 
Bereg megyei Munkács vára ugyan nem tartozott az ország jelentős erődítmé-
nyei közé, de megfelelő bázisul szolgált az itt állomásozó határ t védő erőknek, 
majd később a Kazinczy-hadosztálynak, 

Az országnak ebben a szegletében ekkor még nem épültek vasútvonalak, és a 
mai értelemben vett úthálózat is hiányzott. Az esős időjárás hatására szinte mo-
csarassá váló földutak miatt a közlekedés elég nehézkes volt. Mivel az esetleg betö-
rő ellenséges csapatok csak a szűk szorosokban kelhettek át a Kárpátokon, és kez-
detben, amíg el nem érik a sík területeket a völgyekben kellett haladniuk, ezért az 
útjuk könnyen elzárható volt. Ezt kitűnően használták ki a Martinyi őrnagy vezet-
te magyar csapatok a podheringi ütközetben, 1849. április 22-én. 

A közigazgatási szervezet, a társadalom, a gazdaság és az itt állomásozó had-
erő helyzete 1848 márciusában 

A korabeli magyarországi közigazgatási beosztás szerint a Tiszán inneni 
kerület vármegyéi közé tartozott Bereg és Ung, Máramaros és Ugocsa pedig a ti-
szántúli kerület vármegyéihez. Közülük a legnagyobb területű Máramaros, a leg-
kisebb Ugocsa volt. Bereg és Ung közel azonos területű, az előbbiek nagysága kö-
zötti földrajzi kiterjedéssel. A négy vármegye lakossága nemzetiségi és vallási 
megoszlás tekintetében elég tarka képet mutatott. Ezekről a megyékről statiszti-
kai adatokkal az 1840-es évekből, Fényes Elek munkáiból rendelkezünk. 

Bereg vármegye két központja Beregszász, illetve Munkács városa volt. A 
megyében 10 mezővárosban, 260 faluban és 4 „népes pusztán" összesen 125 

5 Fényes E.\ Magyarország i. m. 320-321., az idézet: 320. 
6 Fényes E.\ Magyarország i. m. 366-369. 
7 Fényes E.: Magyarország i. m. 413. 



962 fő élt. A lakosság nemzetiségi megoszlása a következő volt: 50 091 magyar, 
704 tót, 2756 német, 67 029 orosz, 5382 zsidó.8 Vallás tekintetében a helyzet a 
következő volt: római katolikus 9138 fő, görög katolikus 71 869 fő, evangélikus 
vallású 615 fő, református 38 958 fő, zsidó 5382 fő. A megye területén főként 
kukorica, zab és búzatermesztéssel, valamint gyümölcstermeléssel (szilva, al-
ma, körte) foglalkoztak, de jelentős volt a bortermelés is. A hegyes vidékeken 
jellemző volt a juhtenyésztés, a síkvidéken inkább szarvasmarhát és sertést tar-
tottak, a folyóvizekben bőségesen volt hal és rák. A megye komoly ásványvízlelő-
helyekkel és timsókő-készletekkel rendelkezett. Munkácson és Beregszászon jel-
lemző volt a kézművesipar, vashámorok voltak Szelesztón, Bilkén és Iloncon, tim-
sógyár Podheringen, Muzsajon és Dédán működött. A megye kereskedelme nem 
volt jelentős. A helyi nemesség 7984 főt számlált, közülük gróf Schönborn Ferenc a 
megye 2/3-át kitevő birtokokkal rendelkezett. Bereg megye négy főbírói járásra 
oszlott, a megyegyűléseket Beregszászon vagy Munkácson tartották.9 

Ung vármegye — Ungvár központtal —, 8 mezővárosában, 203 falvában 
és 11 „népes pusztáján vagy más lakhelyén" összesen 115 997 fő élt. Ebből ma-
gyar 35 639, tót 13 153, orosz 59 668, görög 42, zsidó 7495 lakos volt. Vallási 
megoszlás tekintetében a következő volt a helyzet: római katolikus 24 121 fő, 
görög katolikus 64 640 fő, református 19 380 fő, evangélikus 319 fő, görögkeleti 
(ortodox) 42 fő, zsidó 7495 fő. A megyében elsősorban kukorica, rozs, zab, köles 
és gyümölcstermesztéssel, valamint bortermeléssel foglalkoztak. Jelentősnek 
számított a szarvasmarha és sertéstenyésztés is. A megye arany, ezüst, vasérc 
és porcelánföld készletei mellett gyógyító hatású ásványvízforrásokkal rendel-
kezett. Legjelentősebb ipari létesítményei a következők voltak: a záhonyi cu-
korgyár, az ungvári posztógyár és a szintén ott található porcelánföld tisztító 
üzem, valamint a később a szabadságharc szempontjából oly fontossá váló vas-
hámorok: Antalóc, Felsőremete, Turjaremete. Kereskedelmi forgalma nem volt 
túl jelentős, útjai rossz állapotúak voltak. A megyei nemesség létszáma 5579 fő 
volt, legnagyobb birtokosai a gróf Apponyi, gróf Sztáray, gróf Barkóczy és a gróf 
Buttler családok, valamint a Magyar Kamara voltak. A megyét igazgatásilag 
négy főbírói és hat alszolgabírói járásra osztották, egy-egy járás igazgatásáért a 
fő- vagy alszolgabíró volt felelős. A megyegyűléseket a megye központjában, 
Ungváron tartották.10 

Máramaros — Magyarország harmadik legnagyobb területű vármegyéje 
— központja Sziget volt. A 176 615 főnyi népesség 5 koronái mezőváros,11 1 me-
zőváros, 162 falu és 34 „telep" lakója volt. Közülük 13 463 magyar, 7268 német, 
56 811 oláh,12 89 454 orosz, 9619 zsidó nemzetiségű volt. A vallási megoszlás a 

8 A „népes puszta" kifejezés itt lakott, tanya vagy faluszerű települést jelent. A puszta abban 
különbözött a községektől, hogy más helységek határához számított terület volt, az összeírásokban 
ennek neve alatt és nem önállóan szerepelt. Magyarország története a 19. században. Szerk. Gergely 
András. Bp. 2005. 73-74. A tót megnevezés a szlovák, az orosz a ruszin nemzetiségre utal. 

9 Fényes E.\ Magyarország i. m. 320-323. 
10 Fényes E.\ Magyarország i. m. 314-317. 
11 A Máramarosban lévő sóbányák mellett létrejött települések 1329-ben közösen kaptak az 

uralkodótól privilégiumokat. Ez az öt máramarosi koronaváros Huszt, Visk, Hosszúmező, Sziget és 
Técső volt. 

12 Azaz román. 



következőképpen alakult: római katolikus 11 617 fő, görög katolikus 147 997 
fő, evangélikus 95 fő, református 7287 fő, zsidó 9619 fő. A megye területén fő-
ként kukoricát, búzát, árpát, burgonyát és lent termesztettek. A gyümölcster-
mesztés a hidegebb éghajlat miatt kevéssé volt jellemző. Erdőkben gazdag vi-
dék lévén fakitermelésre bőven volt lehetőség. Az állattenyésztés területén a 
juh, szarvasmarha, sertés és kecsketartás volt jellemző, de a házaknál előfor-
dult baromfitartás is. A szekérrel is járható hegyi utak hiánya miatt a lótartás 
elterjedt volt, mivel az áruszállítást és utazást lóháton oldották meg. Mára-
maros legfontosabb ásványkincse a só volt, ennek kitermelése már a középkor 
óta az egész ország számára rendkívüli fontossággal bírt. Bányásztak még a 
megyében aranyat, ezüstöt, rézércet, vasércet és még néhány egyéb ásványkin-
cset, területén rendkívül nagy volt az ásványvíz lelőhelyek száma is. A földmű-
velés a domborzati viszonyok miatt nem volt jelentős, ipara viszont a kézmű-
vesség mellett a vasércfeldolgozás fellegvárára, a kamarai tulajdonban lévő 
kabolapolyánai vashámorra épült. A közlekedési nehézségek miatt kereskedel-
me nem volt jelentős és leginkább Galíciából és Bukovinából áthajtott szarvas-
marhákra, valamint lókereskedésre korlátozódott. A megyei nemesség lélek-
száma nem csekély, 26 300 fő volt. A megye legnagyobb birtokosai a korona és a 
kincstár, kisebb birtokosai pedig számosan voltak. Máramaros öt főszolgabírói 
járásra volt felosztva, megyegyűléseit pedig Szigeten tartotta.13 

Ugocsa vármegye székhelye Nagyszőlős volt. A megye lakossága 50 264 főt 
számlált, e népesség 4 mezővárosban és 65 faluban lakott. A nemzetiségi meg-
oszlás a következő volt: 20 623 magyar, 327 német, 8106 oláh, 19 115 orosz, 
2093 zsidó. Vallás tekintetében: római katolikus 4241 fő, görög katolikus 32 746 
fő, református 11 163 fő, evangélikus 21 fő, zsidó vallású 2093 fő volt. Növény-
termesztésére a búza, kétszeres, rozs, kukorica és szemestakarmányok mellett 
dohány, kender és len, valamint gyümölcstermesztés volt jellemző. A megyei 
sertés és szarvasmarha-tenyésztés, valamint halászat érdemel még említést. A 
terület erdőkben rendkívül gazdag volt. Számottevő ásványkinccsel nem ren-
delkezett, ebből következően ipara sem volt. Ugocsa lakói leginkább földműve-
léssel foglalkoztak, kereskedelme jórészt a nevezetes nagyszőlősi vásárra korlá-
tozódott. A megyei nemesség lélekszáma 4470 fő volt, legnagyobb birtokosai pe-
dig a báró Perényi és a gróf Károlyi családok voltak. A megyegyűlések Nagy-
szőlősön tar tat tak, területét pedig két főbírói járásra osztották.14 

Az 1848 előtti megyei közigazgatás a középkori Magyarországon kialakult 
hagyományokat tükrözte. A több évszázados fejlődés eredményeként létrejött, 
kiváltságokkal alaposan körülbástyázott nemesi önkormányzat — gyakran 
még az uralkodóval szemben is — a magyar nemesség legfontosabb érdekérvé-
nyesítő szerve volt. Feladata a megyei közigazgatás, igazságszolgáltatás ellátá-
sa mellett az adók beszedése és a hadsereg részére az országgyűlés által meg-
ajánlott újoncok biztosítása volt. A vármegye élén a főispán állt, akit a király 
nevezett ki, de előfordult, hogy e cím egy adott családon belül öröklődött, így a 

13 Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja sta-
tistikai és geographiai tekintetben. 4. Pest. 1839. 175. és Fényes E.: Magyarország i. m. 369-373. 

14 Fényes E.\ Magyarország i. m. 413-415. 



család örökös főispáni címet viselt a megyében. Helyetteseit az első, valamint 
másodalispánt a vármegyei tisztikarral egyetemben a megyegyűlés választotta 
több éves ciklusra. A főispánnak csak a jegyzői, aljegyzői, táblabírói és a tiszte-
letbeli tisztségekre volt kinevezési joga. A megyegyűlésen csak nemesek vehet-
tek részt, és ez a fórum választotta az országgyűlési követeket, valamint ellátta 
őket követutasítással. A megyei tisztikarhoz tartoztak a már felsoroltakon kí-
vül a fo- és alügyészek, a pénztárnokok, a számvevő, a levéltárnok, az orvos, a 
vármegyei járások élén álló fő- és alszolgabírók, segítőik az esküdtek, az adósze-
dők és a rendre ügyelő különböző biztosok. A nemesi vármegye szerepe az igaz-
ságszolgáltatás területén is jelentős volt. Felügyelte az úriszékek működését, 
valamint a megyei törvényszékek, sorrendben a szolgabírói szék, az alispáni 
szék és a megyei törvényszék tevékenységét. A legfelsőbb megyei bírói fórumról 
már csak az országos törvényszékekhez lehetett fellebbezni, nemteleneknek 
azonban csak meghatározott esetekben volt erre joguk. A megyei bíróságok 
mind büntető-, mind magánjogi ügyekben illetékesek voltak.15 

1848 tavaszán a négy vármegyében a legfontosabb megyei méltóságok, a főis-
páni, az alispáni és adminisztrátori16 tisztségek betöltői a következők voltak:17 

Tisztség és megye Bereg Ung Máramaros Ugocsa 

Főispán Gróf Schönborn-
Buchheim Károly 
(örökös főispán) 

Lányi Imre gróf Vay Ábrahám báró Perényi Zsig-
mond 

Adminisztrátor Lónyay János Pribék Antal Szentpály László báró Perényi Gábor 

Első alispán Uray Pá] Horváth Gábor Pogány Károly Egry János 

Másodalispán Buday István Fekete Lőrinc Mihályi Gábor Ferenczy Ignác 

Végezetül érdemes szemügyre vennünk az Északkelet-Magyarország terü-
letén állomásozó es. kir. katonaság alakulatait és azok létszámát 1848 tavaszán. 

A Habsburg Monarchián belül önálló magyar hadsereg nem létezett. A 
Magyarország területéről bevonultatott újoncok, a közös birodalmi hadsereg 
egyes ezredeibe kerültek (minden ezred saját toborzókörzettel és toborzóköz-
ponttal rendelkezett) és a Monarchia legkülönbözőbb területein teljesítettek 
szolgálatot. A hazai sorozású ezredek általában az anyaországtól távol, Ausztri-
ában, Csehországban, Morvaországban, Itáliában vagy Galíciában állomásoz-
tak. A Habsburg Birodalom magyarországi toborzású alakulatai közül a beregi 
és ungi újoncok, a cs. kir. 34. (Porosz herceg) gyalogezredbe kerültek beosztás-

15 Pap József: Magyarország vármegyei tisztikara a reformkor végétől a kiegyezésig. Szeged, 
2003. 38-42. 

16 A metternichi politika jegyében 1845-ben a „megbízhatatlan" megyék élére, vagy a főispán 
mellé cs. kir. adminisztrátorokat neveztek ki. Feladatuk volt, hogy a választott alispán helyébe lépve 
személyesen irányítsák a megyei közgyűlés, a közigazgatás, később az igazságszolgáltatás munkáját 
és biztosítsák a kormánypárti érdekek érvényesülését. Magyarország története i. m. Szerk. Gergely 
A. 225. 

17 Az 1848. évi tiszti névtár adatai alapján. 9&-99. és 222-225. 



ra, míg a máramarosiak és ugocsaiak a cs. kir. 39. (Dom Miguel) gyalogezred kö-
telékébe vonultak be. Előbbi toborzóközpontja Kassán, utóbbié Debrecenben 
volt. A 34. gyalogezred toborzókörzetével részben megegyezett a 10. (Vilmos) 
huszárezred körzete, a 39. gyalogezredével pedig azonos volt a 6. (Württem-
berg) huszárezredé.18 

A haderő legfőbb parancsnoka az uralkodó volt, de a tényleges katonai ha-
talom az Udvari Haditanács kezében összpontosult. Ennek alárendeltségébe tar-
toztak az egységes birodalmi haderő katonai-rendőri feladatainak végrehajtásá-
ért felelős területi főhadparancsnokságok, a Generalkommandók. A birodalom 
területén összesen 12 főhadparancsnokság működött, ebből Magyarországon19 

öt: Buda (Magyarországi Főhadparancsnokság), Temesvár (Bánsági Főhadpa-
rancsnokság), Nagyszeben (Erdélyi Főhadparancsnokság), Zágráb (Horvátorszá-
gi Főhadparancsnokság), és Pétervárad (Szlavóniai Főhadparancsnokság) szék-
hellyel. Ezek közül a budai alárendeltségébe tartozott az általunk vizsgált négy 
vármegye területe is. A főhadparancsnokságok élén álló magas rangú táborno-
kok személyesen feleltek az adott területen a rendért, a bel- és külbiztonságért, 
az ő alárendeltségükbe tartoztak az ott állomásozó alakulatok, az ott található 
különféle intézmények, objektumok.20 

1848 tavaszán a Magyarországi Főhadparancsnokság (Buda) alárendeltsé-
gébe tartozott 6 hadosztályparancsnokság (Buda, Pest, Pozsony, Kassa, Nagy-
várad, Sopron) és ezeknek alárendelve 10 dandárparancsnokság (Buda, Székes-
fehérvár, Pest, Eger, Pozsony (2), Kassa, Szeged, Debrecen, Kőszeg). A hadosz-
tály-, és dandárparancsnokságok tehát — a főhadparancsnokságokhoz hasonló-
an — területi bontásban helyezkedtek el, alárendeltségükbe a gyalogos és lovas 
alakulatok tartoztak. Pesten külön tüzérségi hadosztályparancsnokság is műkö-
dött, ide tartoztak a tábori tüzérség, a vártüzérségi kerület, és a tüzérszertári kü-
lönítmény egyes alakulatai. Ezen kívül Budán — és minden főhadparancsnok-
ságon — működött a bécsi székhelyű Hadmérnöki Kar kerületi21 erődítési igaz-
gatója. O volt az előjárója az adott területen található erődökbe rendelt mér-
nökkari tiszteknek. A Magyarországi Főhadparancsnokság területén ez öt erő-
döt jelentett: Lipótvárt, Komáromot, Budát, Aradot, és Munkácsot. Tárgyunk 
szempontjából ez utóbbi, a munkácsi vár válik fontossá.22 

1848 tavaszán Bereg, Máramaros, Ugocsa és Ung vármegyék területén a 
következő cs. kir. alakulatok állomásoztak:23 

18 Berkó István: Az 1848-49. évi szabadságharc hadkiegészítése. Hadtörténelmi Közlemények, 
Új folyam 4. (1957: 1-2. sz.) 204-225. 

19 A Horvát-Szlavón Királysággal és Erdéllyel együtt. 
20 Bencze László: A Habsburg Birodalom katonai rendszere. In: A szabadságharc katonai törté-

nete. Pákózdtól Világosig 1848-49. Szerk. Bona Gábor. Bp. 1998. 12-13. 
21 Minden egyes főhadparancsnokság egy kerületet jelentett. 
22 Urbán Aladár-. A magyarországi osztrák hadszervezet és a hazánkban állomásozó katonaság 

1848 áprilisában. Hadtörténelmi Közlemények, Új folyam 10. (1963: 2. sz.) 145-169. 
23 Urbán A.: A magyarországi i. m. 158-169., a melléklet alapján. 
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A kassai hadosztály, kassai dandárjának alárendeltségében: 

Alakulat: Állomáshely: 

9. (Hartmann) gyalogezred 2. zászlóalja (636 fő): 
zászlóalj parancsnokság 
2 század 
4 század 

Máramarossziget (Máramaros vármegye) 
Munkács (Bereg vármegye) 
Bocskó, Huszt, Máramarossziget, Visk (Máramaros 
vármegye) 

2. helyőrségi zászlóalj24 1. százada munkácsi vár (Bereg vármegye) 

3. (Ferdinánd) huszárezred 1. őrnagyi osztály 2. százada Pazdics (Ung vármegye) 

Emellett a munkácsi erődparancsnokság, Munkács (Bereg vármegye), erőd-
parancsnok: Franz Laube őrnagy. 

Az 1848. áprilisi törvények hatása a közigazgatásra, a társadalomra és 
a haderő helyzetére, a nemzetőrség és az első honvédzászlóaljak szervezése 

Összességében elmondható, hogy a március 15-i pesti és pozsonyi-bécsi 
események, a Batthyány-kormány megalakulása, illetve a reformkori liberális 
ellenzéki követeléseket rövid idő alatt törvényekbe foglaló utolsó reformország-
gyűlés tevékenysége az északkeleti megyéktől távol zajlottak. De rögtön le kell 
szögeznünk, hogy ez csak az események fizikai távolságát jelenti. Az országgyű-
lésen zajló vitákban, az új törvények meghozatalában a négy vármegye követei 
is részt vettek. A hírek, melyek néhány napos késéssel ugyan, de ide is eljutot-
tak, itt is felbolygatták a közéletet. Az áprilisi törvények, melyek alapjaiban 
változtatták meg az ország addigi társadalmi berendezkedését, itt is éreztették 
hatásukat. Az országos események „kicsiben" itt is lezajlottak, megtörténtek a 
megyei bizottmányi, illetve országgyűlési választások, a nemzetőröket összeír-
ták és felállították a helyi nemzetőr alakulatokat, a honvédtoborzás is megkez-
dődött. Nézzük a helyi történéseket részleteiben! 

Az ungi, beregi, máramarosi és ugocsai követek egy kivétellel ellenzéki 
utasítással vettek részt az 1847-1848. évi utolsó rendi országgyűlésen. Részvé-
telükkel így a polgári átalakulás erőinek táborát erősítették. Közülük Lónyay 
Menyhért tevékenyen közreműködött az áprilisi törvények megalkotásában. A 
követek legfontosabb jellemzőit a következő táblázat foglalja össze:25 

Név Megye Pártál lás Megyei t isztség Országgyűlési 
t i sztség 

Asztalos Pál Máramaros ellenzéki főszolgabíró kerületi jegyző 

Bernáth Zsigmond Ung ellenzéki táblabíró 

Egry János Ugocsa ellenzéki első alispán 

2 4 G a r n i s o n Batai l lon, á l t a l ában öregebb és f é l - r o k k a n t k a t o n á k szolgál tak i t t . 
2 5 K o s s u t h Lajos összes m u n k á i . XI. Kossu th La jos az utolsó r end i o rszággyűlésen 1847/1848. 

S. a. r. B a r t a I s tván . Bp. 1951. 747-766 . a lapján. 



Név Megye Pártállás Megyei t i sztség Országgyűlési 
t i sztség 

Lónyay Menyhért Bereg ellenzéki táblabíró 

Mán József Máramaros ellenzéki főszolgabíró 

Szintay János Bereg ellenzéki főügyész 

ifj. Tabódy Pál Ung konzervatív 

Újhelyi Sándor Ugocsa ellenzéki táblabíró 

Az 1848. áprilisi törvények közül a XVI. törvénycikk rendelkezett a me-
gyei hatóság ideiglenes gyakorlásáról, a XVII. pedig a megyei tisztválasztások-
ról. Előbbi rendelkezései szerint, amíg a következő országgyűlés nem hoz tör-
vényt „a megyei szerkezetnek népképviselet alapján rendezéséről",26 addig a 
megyei hatóság gyakorlása ideiglenesen a törvénycikk által megszabott módon 
folyik. Ezek szerint a rendi országgyűlés berekesztése u tán a legrövidebb időn 
belül összehívják a megyei közgyűlést. Ezen az eddigi törvények alapján szava-
zati joggal bírók, valamint azok vesznek részt, akik az újabb, jogkiterjesztő ha-
tározatok révén, vagy a községek képviselőválasztásai alapján kerülnek be.27 

Ezen a közgyűlésen „egy nagyobb számú állandó bizottmány fog, minden szü-
letésrei különbség nélkül, a szokott módon választatni",28 mely a főispán, vagy 
annak távollétében az alispán elnöklete alatt a megyei közgyűléseket megillető 
jogokat gyakorolja. E bizottmány „úgy a ministeriummal29 egyenes érintkezés-
ben álland, mint törvény értelmében a megyei tisztviselőkkel határozatilag 
rendelkezendik".30 A megyei bizottmány ülései nyilvánosak lesznek. Ami az ad-
minisztrátori rendszert illeti, azt a minisztertanács április 15-i ülésén meg-
szűntnek nyilvánította és ezt a belügyminiszter április 16-án rendeletben tu-
datta a törvényhatóságokkal. A XVII. törvénycikk arról rendelkezett, hogy az 
eddig hivatalban lévő megyei tisztviselők hivatalban maradnak. Ha esetleg ú j 
hivatalok betöltéséről vagy hivatalnokok pótlásáról kellene intézkedni, azt a fő-
ispán a XVI. törvénycikk értelmében választott megyei választmánnyal együtt 
fogja megtenni.31 Erre általában országgyűlési képviselővé választás vagy le-
mondások miatt került sor, és bár ez utóbbinál a visszavonulás indoka családi 
vagy egészségügyi probléma volt, sejthető e mögött a politikai indíttatás is. A 
helyükre kinevezett új tisztségviselők általában a helyi nemesség soraiból ke-
rültek ki, akiket a megyei közéletben és hivatalokban korábban megszerzett 
gyakorlatuk és szakértelmük is alkalmassá te t t a közigazgatási feladatok ellá-
tására. Volt olyan eset is, mikor a főispán akart lemondani, de kérését (gróf Vay 
Ábrahám, Máramaros főispánja, május 30.) maga a belügyminiszter utasí tot ta 
el, mondván: „ésszel és okossággal" tartsa féken a román nemzetiségű lakosságot, 
„kerítse hatalmába Máramarost és tartsa meg a hazának".32 Egyébként a Már-

26 Magyar Törvénytár. Szerk. Márkus Dezső. 1836-1868. évi törvénycikkek. Bp. 1896. 237. 
27 Ez utóbbit a törvény részletesebben nem szabályozta. 
28 Magyar Törvénytár i. m. 237. 
29 Azaz a kormánnyal. 
30 Magyar Törvénytár i. m. 238. 
31 Magyar Törvénytár i. m. 237-238. 
32 Szemere Bertalan és kora. Szerk. Ruszoly József. 1-2. Miskolc, 1991. 1. 215. 



czius Tizenötödike című lap május végétől következetesen Vay leváltása mellet 
kampányolt és helyette Mihályi Gábor főispáni kinevezése mellett érvelt.33 

A vármegyei vezetés átalakulása a négy vármegyében (dőlt betűvel az 
újonnan kinevezett vagy választott személyek):34 

Tisztség és megye Bereg Ung Máramaros Ugocsa 

Főispán Gróf Schönborn-
Buchheim Károly 
(örökös főispán) 

Bernáth Zsigmond 
(június 13-tól, au-
gusztus közepén le-
mondott) 

Gróf Vay Ábrahám báró Perényi Zsig-
mond 

Adminisztrátor A tisztség április 15-én megszűnt. 

Első alispán Uray Pál Horváth Gábor Pogány Károly Egry János 

Másodalispán Buday István Orosz András (júli-
us 25-től) 

Szaplonczay Zsig-
mond (június 26-tól) 

Ferenczy Ignác 

A választások népképviseleti alapra helyezésével (V tc.) megszűnt a követ-
küldés rendszere is. Az igazságszolgáltatás területén annyi változás történt, hogy 
az úriszék megszűntetésével az igazságszolgáltatás teljes egészében a megyei tör-
vényszékek hatáskörébe került (IX tc. 4. §). A nemzetiségi mozgalmak lecsendesí-
tése, majd a szeptemberben meginduló önvédelmi háború sikeres megvívásának 
követelményei azonban hamarosan tovább szűkítették a vármegyei autonómiát, 
és életre hívtak egy új intézményt, a kormánybiztosi megbízatást. A kormány, 
majd az OHB által különböző feladatkörökkel kinevezett kormánybiztosok ál-
talában egy vagy több megyére kiterjedő hatáskörrel rendelkeztek és megbíza-
tásuk lényege a háború feltételeinek biztosítása volt. Törvények nem szabá-
lyozták tevékenységüket, feladataikat megbízólevelük tartalmazta. Tevékeny-
ségük során jelentős mértékben korlátozták a megyei hatóságok működését, 
rendelkezhettek a helyi adminisztráció fölött, befolyásuk volt a helyi nemzetőr-
ség és katonaság működésére. Szükség esetén felfüggeszthették, helyettesíthet-
ték a megyei tisztségviselőket is. A hadi események alakulása és végül a szabad-
ságharc leverése miatt a vármegyei igazgatás végleges alkotmányos rendezése 
elmaradt. Erre csak 1867 után kerülhetett sor.35 

1848 tavaszán azonban a hatályos törvényi rendelkezések alapján szerve-
ződött a megyei közigazgatás e négy vármegye területén is. Szemere Bertalan 
belügyminiszter április 19-i rendelete értelmében május elejére megalakultak a 
vármegyei állandó bizottmányok és a népképviseleti választások végrehajtásá-
ért felelős középponti választmány. Országosan jellemző volt, hogy az újonnan 
választott megyei bizottmányok tagja a korábbi megyei közéletből kerültek ki, 
és bár az alsóbb rétegek képviselete is megoldódott, a távolabb lakó, és kevésbé 

3 3 Márcz ius T izenö töd ike (64.) 1848. máj . 29. 255., (94.) 1848. jú l . 3. 377., (108.) 1848. júl . 19. 
433. 

3 4 N e m z e t i (42.) 1848. j ú n . 29. 164., (45.) 1848. júl . 2. 175-176. , (71.) 1848. aug . 2. 279., K o s s u t h 
Hí r l ap ja (27.) 1848. aug. 1. 121., (45.) 1848. aug. 22. 205. 

30 Pap J.: M a g y a r o r s z á g vármegye i t i sz t ika ra i. m. 44 -46 . 



tehetős tagok az üléseken ritkábban tudtak részt venni.36 Máramaros várme-
gye választmányáról így ír a Közlöny című hivatalos lap levelezője: „Minden 
úgy, mint a boldog emlékű közgyűlésekben, kivéve a tekintetes státusok és ren-
dek megszólítást." A tudósító szerint a megyei közigazgatásban nem sok válto-
zást hozott az 1848. évi XVI. törvénycikk. Annak ellenére ugyanis, hogy a me-
gyei bizottmány hivatalos létszáma 300 fő körüli volt, a tanácskozásokon mégis 
csak a megyei tisztviselők és hivatalnokok, valamint néhány városi polgár vett 
részt.37 

Júniusban megtartották az országgyűlési választásokat. Az 1848. évi V 
törvénycikk értelmében a megyék közül Bereg négy, Ung négy, Máramaros hat, 
Ugocsa pedig két képviselőt küldhetett a képviselőházba. A választók létszámá-
ról csak három megyéből vannak adataink: Bereg megyében a lakosság 9%-át, 
Ung megyében 7.5%-át tet te ki az összeírt választók létszáma, Ugocsában pedig 
majdnem 11%-át.38 Ez mindhárom esetben jobb arány volt, mint az országos át-
lag, ami 6-7% körül alakult. Az első helyi népképviselők a következők voltak:39 

Bereg: Ung: Máramaros: Ugocsa: 

Lónyay Menyhért Fekete Lőrinc Mán József Egry János4 0 

Buday Sándor Kandó Kálmán Mihályi Gábor Abonyi István 

Szintay János Pribék Antal Iíj. Asztalos Pál 4 1 

Román Ferenc Olcsváry Gábor Szaplonczay József 

Selevér Elek 

Móricz Antal 

A választások a legtöbb helyen rendben zajlottak le. A képviselők többsé-
gét (14 főt) egyhangúlag, közfelkiáltással küldték az országgyűlésbe, a velük 
szemben álló jelölt — ha volt ilyen — általában még a választási procedúra előtt 
visszalépett. Három esetben volt ellenjelölt is, de közülük csak egy választásnál 
volt igazán szoros az eredmény (Lónyay-Eötvös, Bereg megye, Beregszász). Egy 
képviselő, az 1849 júniusában pótlólag választott Szöllősy Károly megválasztá-
sának körülményei nem ismertek. A beregszászi párharcnál vallási színezetet 
kapott a vetélkedés: a Kossuth Hírlapja beszámolója szerint a református pap-

36 Csizmadia Andor: A magyar választási rendszer 1848-1849-ben. (Az első népképviseleti vá-
lasztások.) Bp. 1963. 82-83. Csizmadia idézi Ugocsa vármegye középponti választmányának összeté-
telét: 21 földbirtokos, 7 egyházi személy, 3 iparos, 28 paraszt. Uo. 83. 

37 Közlöny. Hivatalos lap (12.) 1848. jún. 20. 46. 
38 Csizmadia A.: A magyar választási rendszer i. m. 328-329., valamint Pesti Hírlap (92.) 1848. 

jún. 27. 592-593. 
39 Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány 

Béla. Bp. 2002. 1226-1232. alapján. 
40 A képviselő lemondása után Török István személyében új képviselőt választottak. Az 1848-

1849. évi első népképviseleti országgyűlés i. m. 1232. 
41 A képviselő 1849. márciusi halála után új képviselőt választottak Szöllősy Károly személyé-

ben, de igazolására már nem került sor. Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés i. m. 
1230. 



ság Eötvös ellen izgatott a nép körében, e vádat azonban ugyanezen lapban cá-
folták meg az érintettek képviselői.42 

Csizmadia Andor kutatásai szerint a választások alkalmával nemzetiségi 
megmozdulásokra is sor került az északkeleti megyékben. Konkrétan azonban 
csak egyet említ: Egry János, Ugocsa megyei képviselő választásánál fordult 
elő, hogy a választás után román nemzetiségűek zavargására került sor, akiket 
a korabeli beszámoló szerint „alig lehetett lecsillapítani". A Pesti Hírlap ugyan-
ekkor orosz ajkú elégedetlenkedőkről tudósított. Vezetőikkel a választás előtt 
Egry már tanácskozott és akkor neki a részt vevő lelkészek kijelentették: nem 
támogatják a pánszláv mozgalmakat. A június 20-i választások alkalmával min-
den rendben is zajlott, de a voksolás után másfél ezres tömeg követelte saját 
nemzetiségi jelöltje megválasztását. A napilapok beszámolói szerint Egry ez-
u tán rögtön lemondott. Lemondása azonban csak később vált hivatalossá és ír-
hat ták ki az új választást.43 A Jelenkor és a Pesti Hírlap című lapokban megje-
lent beszámolók a Bereg megyei munkácsi kerület képviselőválasztása alkal-
mával említettek nemzetiségi vonatkozású összetűzéseket. I t t a beszámolók 
szerint Román Ferenc megválasztását az orosz ajkú görög katolikus papság 
rémhírek terjesztésével és a nép közötti agitációval, izgatással igyekezett meg-
akadályozni, és a saját jelöltjüket megválasztatni. Ez végül sikertelen maradt, 
mert jelöltjük, Hajdú Jeromos visszalépett miután hívei kődobálással keltettek 
botrányt. Egy másik lapban, a Nemzetiben az ellenérdekelt fél, a munkácsi vá-
lasztókerület „magyar érzelmű orosz papjai" tiltakoztak Román Ferenc koráb-
bi javaslata ellen, mely szerint az orosz ajkú nemzetőrök nem kaphatnak fegy-
vert, emellett kampányvisszaélésekkel is vádolták őt. A Pesti Hírlapban ugyan-
akkor orosz ajkú polgárok tettek nyilatkozatot a haza iránti hűségükről.44 A 
Nemzeti egyik tudósítója a ruszin nemzetiség és görög katolikus papjaik válasz-
tásokon történt felhasználásáról, valamint az ebből támadt „zavarokról" szá-
molt be Ung megye szerednyei, ungvári és szobránci választókerületéből is.45 

Az Egry János lemondása utáni, Ugocsa megyei megismételt képviselőválasztá-
son augusztus 23-án ismét botrány volt. Legalábbis erről számolt be a Márczius 
Tizenötötdike. A lap tudósítója szerint Török Istvánt a nemesség erőszakos fellé-
pése emelte egyhangúlag a képviselői székbe. Az érintett néhány nap múlva 
ugyanezen lap hasábjain cáfolta a vádakat.46 

Az összesen tizennyolc (a tizenhat 1848. júniusban és a két később válasz-
tott) népképviselő mindegyike nemesi származású volt. Közülük ketten (Mán, 
Mihályi) román nemzetiségűek voltak, Román Ferenc pedig elmagyarosodott 
román nemesi családból származott. így, bár nem arányszámukhoz mérten és 
csak a románok, de a nemzetiségek is képviselve voltak. Szinte valamennyien a 
megyei közigazgatásban tisztviselőként szerezték első politikai tapasztalatai-

42 Kossuth Hírlapja (2.) 1848. júl. 2. 7 , (32.) 1848. aug. 6. 144-145. 
43 Csizmadia A.: A magyar választási rendszer i. m. 115-116., valamint Pesti Hírlap (91.) 1848. 

jún. 25. 588., (92.) 1848. jún. 27. 592-593. 
44 Jelenkor (71.) 1848. jún. 18. 292. és (76.) 1848. jún. 29. 310., Nemzeti (32.) 1848. jún. 17. 

124, Pesti Hírlap (80.) 1848. jún. 11. 541, (83.) 1848. jún. 16. 555, (92.) 1848. jún. 27. 592-593. 
45 Nemzeti (59. és 60.) 1848. júl. 19-20. 231. és 235. 
4 6 Márczius Tizenötödike (149.) 1848. szept. 5. 600, (154.) 1848. szept. 11. 619-620. 



kat. Sokan az 1860-as évek országgyűlésein, majd a kiegyezés után is szerepet 
vállaltak a magyar politikai életben. Egyikük egészen a miniszterelnöki és a kö-
zös pénzügyminiszteri pozícióig vitte. Egyértelműen megállapíthatjuk tehát, 
hogy — amint az országos vonatkozásban is igaz — a népképviseleti választá-
sok során a köznemesek közül kikerülő megyei tisztviselői réteg kapott felha-
talmazást arra, hogy az újonnan összeülő országgyűlésben képviselje a nemze-
tet. Ezek a képviselők az 1848-49. évi országgyűlés vitáiban és a szavazások al-
kalmával többségükben kormánypárti álláspontot képviseltek (11 fő), 5 fő inga-
dozóként, vagy a kormányt többször leszavazva szerepelt, ketten pedig részt 
sem vettek a szavazásokon (a mandátumigazolásról lemaradó Szöllősy Károly 
és a mindössze egyszer szavazó Pribék Antal). Mindebből levonható a következ-
tetés, hogy Északkelet-Magyarország népképviselői — ahogy az utolsó rendi 
országgyűlés helyi követei — többségükben a reformkori ellenzék, majd az 
ebből alakuló 1848-as kormánypárt, később pedig a Kossuth vezette forradalmi 
kormányzat híveiként és támogatóiként szerepeltek. 

A főrendi ház megőrizte korábbi összetételét, a világi és egyházi főrendek, 
a zászlósurak, főispánok és főkapitányok kaptak meghívót. A változás annyi-
ban volt jelentős, hogy immár nemcsak a szűkebb értelemben vett Magyaror-
szág, valamint Horvátország, de Erdély főrendjei is meghívást kaptak. A kama-
ra elnevezése is változott, immár felsőháznak hívták. Helyi illetőségű tagjai kö-
zül báró Perényi Zsigmond ugocsai főispán, alelnök, valamint a Máramaros me-
gyei birtokos báró Sztojka Imre korelnök töltöttek be jelentős funkciót. Rajtuk 
kívül Popovics Vazul munkácsi görög katolikus megyés püspök, Bernáth Zsig-
mond Ung megyei főispán, Eötvös Tamás Bereg megyei főispán vett részt az 
1848-49. évi országgyűlésen és megjelent néhány helyi birtokos is. Nem jelent 
meg a felsőházban gróf Schönborn-Buchheim Károly Bereg megyei örökös főis-
pán és gróf Vay Ábrahám Máramaros megyei főispán, valamint számos helyi 
birtokos főrend.47 

Érdemes röviden ismertetni az egyes képviselők és a jelentősebb felsőházi 
tagok életrajzát. Kik voltak tehát azok a személyek, akik a négy északkeleti 
vármegye lakosságát képviselték a Magyar Királyság első népképviseleti or-
szággyűlésén? 

Bereg vármegye beregszászi kerületben választott képviselője a későbbi 
miniszterelnök, Lónyay Menyhért (1822-1884) volt. Tekintélyes északkelet-
Magyarországi birtokos családból származott, felmenői magas megyei és állami 
hivatalokat töltöttek be. Jogot végzett, Bereg megyében táblabírói tisztséget 
töltött be, 1843-ban és 1847-ben is országgyűlési követté választották, az ellenzék 
tagja volt. 1848-ban a későbbi kormánybiztos és megyei főispán, Eötvös Tamás el-
lenében választották képviselővé. Az országgyűlés munkájában végig részt vett, 
1849. május 6-tól pénzügyi államtitkárrá nevezték ki.48 

Buday Sándor (1820-1879), Bereg vármegye felvidéki kerületének képvi-
selője helyi birtokos családból származott, jogot végzett. 1841-től a táblabírói és 

47 Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés i. m. 15. és 1067-1150. 
48 Bölöny József - Hubai László: Magyarország kormányai 1848-2004. Bp. 2004. 171. és 386., 

Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés i. m. 509-512. 



a megyei aljegyzői, 1845-től a főjegyzői tisztet töltötte be. 1848. június 20-án vá-
lasztották népképviselővé. Végig részt vett az országgyűlés munkájában, 1849. 
április 5-től tagja volt a Radical Pártnak.49 

Szintay János (1813-1861) Bereg vármegye kászonyi kerületének képvi-
selője volt. Birtokos nemesi családból származott, a középiskola u tán jogi tanul-
mányokat folytatott. Már az 1832-36-os országgyűlésen jelen volt Kölcsey Fe-
renc írnokaként. It t ismerkedett meg Kossuth Lajossal, és kötött barátságot 
Lovassy Lászlóval. 1841-től a Bereg megyei közéletben vett részt: előbb táblabí-
ró lett, majd 1845-ben elnyerte a megyei tiszti főügyészi hivatalt. Az 1847-48. 
évi országgyűlésen a megye követeként vett részt. 1848. június 20-án népképvi-
selővé választották. 1848. szeptember 18-án Batthyány Bereg megyei honvéd-
toborzási biztossá, október 17-én az Országos Honvédelmi Bizottmány a megye 
teljhatalmú kormánybiztosává nevezte ki. Ebbéli minőségében aktívan részt vett 
a munkácsi vár magyar kézre juttatásában, valamint a határvédelem, a honvédség 
ellátásának és felfegyverzésének megszervezésében. 1849. május 31-én Kossuth 
kormányzó az Országos Főtörvényszék egyik bírájává nevezte ki.50 

Román Ferenc (1804-1868), aki a Bereg megyei munkácsi kerület képvi-
selője volt, elmagyarosodott román nemesi kötődésű családból származott. Jogi 
tanulmányai u tán Bereg vármegyében alügyészként, táblabíróként, majd fő-
jegyzőként tevékenykedett, 1845-től a munkácsi uradalom ügyészi tisztét töl-
tötte be. 1848. június 21-én választották meg képviselőnek. Az országgyűlés 
munkájában végig részt vett, belépett a Radical Pártba.51 

Fekete Lőrinc (1801-1867), Ung vármegye nagykaposi kerületének képvi-
selője kisbirtokos nemesi családban született. Jogi tanulmányai után 1848 előtt 
a vármegyében alügyészként, szobránci járási főszolgabíróként, végül megyei 
másodalispánként tevékenykedett. 1848. június 23-án választották népképviselő-
vé. Az országgyűlés munkájában 1849. április közepéig vett részt, ekkor egészségi 
állapota miatt kért távozási engedélyt, amit meg is kapott. Július végén lemon-
dott képviselői mandátumáról. Új választásokra kerületében a szabadságharc 
veresége miatt már nem került sor.52 

Kandó Kálmán (1811-1888), az Ungvármegyei szerednyei kerület képviselő-
jejómódú birtokos nemesi család leszármazottja volt. Jogi végzettséget szerzett és 
valószínűleg közhivatali pályára lépett, de tisztségei nem ismertek. 1848-ban a 
Heves megyei központi választmány tagja volt, majd június 23-án népképviselő-
vé választották. Október 3-11. között a Belügyminisztérium által a fősereghez 
kiküldött tábori biztosként tevékenykedett. Az országgyűlés munkájában végig 
részt vett.53 

Pribék Antal (1797-1881), Ung vármegye szobránci kerületének képvise-
lője a megye egyik ősi nemesi családjában született. Jogi végzettséget szerzett 
és megyei tisztviselő lett. Alszolgabírói, főszolgabírói, másodalispáni és első al-

4 9 Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés i. m. 166-168. 
50 Uo. 858-859. és Hermann Róbert: A kormánybiztosi rendszer 1848-1849-ben. Hadtörténel-

mi Közlemények 111. (1998: 1. sz.) 69. 
51 Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés i. m. 728-730. 
52 Uo. 261-262. 
5 3 Uo.421^122. és Hermann R.: A kormánybiztosi rendszer i. m. 61. 



ispáni tisztségeket töltött be és az 1839-40. évi országgyűlésen megyéje egyik 
követe volt. 1846-1848 között Ung vármegye főispáni helytartójaként (admi-
nisztrátorként) tevékenykedett. 1848. június 23-án választották képviselővé. 
Betegsége miatt keveset vett részt az országgyűlés munkájában, 1849. április 
elején pedig egészsége helyreállítására szabadságot kért. Ezután nem voltjelen 
az országgyűlésben.54 

Olcsváry Gábor (1809-1867), Ung vármegye ungvári kerületének képvise-
lője ősi birtokos család sarja volt. Jogi végzettséget szerzett és ügyvédként tevé-
kenykedett. 1848. június 23-án választották képviselővé. Megszakításokkal részt 
vett az országgyűlés munkájában, 1849. májusban hosszabb szabadságon volt. 
Előzőleg tagja lett a Radical Pártnak.55 

Mán József (Man, Iosiv, 1817-1876), Máramaros megye kászói-aknasuga-
tagi kerületének román nemzetiségű képviselője ősi helyi birtokos család egyet-
len gyermekeként nőtt fel. Bölcsészeti és jogi tanulmányokat folytatott. Már 
nagyon fiatalon bekapcsolódott a megyei közéletbe, jegyzői, majd al- és főszol-
gabírói tisztségeket töltött be. 1843-44-ben és 1847-48-ban is országgyűlési kö-
vetévé választotta a megye. 1848. június 21-én lett népképviselő. Az országgyű-
lés munkájában 1848 őszétől nem vett részt, mert a megyei védbizottmány el-
nökévé választották, majd Mihályi Gábor mellett segédkormánybiztosként mű-
ködött. 1849. március 13-tól a toronyai vidék védelmére rendelt kormánybiz-
tosként folytatta sikeres tevékenységét.56 

Mihályi Gábor (Mihali, Gabriel, 1807-1875), Máramaros megye felsővisói 
kerületének képviselője ősi román nemesi családból származott. Jogi tanulmá-
nyai u tán közéleti pályára lépett. Al- és főszolgabírói, valamint táblabírói tiszt-
ségek után 1845-től a megye másodalispánjává választották. Az 1839-40. és az 
1843-44. évi országgyűléseken, mint megyei követ vett részt. 1848. június 21-
én választották népképviselővé. A ház munkájában 1848. szeptembertől nem 
vett részt, mert augusztus 24-én kormánybiztossá nevezték ki nyolc északkeleti 
és partiumi megye, valamint a 17. (2. román) határőrezred területére. Nemso-
kára azonban újabb helyi kormánybiztosok kinevezésére került sor és az általa 
felügyelt terület gyakorlatilag Máramaros megyére korlátozódott, ahol Mán Jó-
zseffel közösen tevékenyen részt vett a népfelkelés és a honvédség ellátásának 
megszervezésében, valamint a határvédelemben.57 

Ifj. Asztalos Pál (1816-1849), Máramaros vármegye huszti kerületének 
képviselője egy ősi megyei család sarjaként édesapja nyomdokain lépett közéleti 
pályára. Az 1847-48. évi országgyűlésen megyei követ, 1848-ban főszolgabíró, 
majd a Királyi Tábla ülnöke volt. Közben, 1848. áprilisban a Wesselényi Miklós 
vezette, a Részek (Partium) visszacsatolására kiküldött királyi biztosság tagjá-
vá nevezték ki. 1848. június 23-án választották népképviselővé. Asztalos egyike 
volt a legtevékenyebb képviselőknek. Kormánybiztosnak még kétszer küldték 

54 Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés i. m. 695-696. 
55 Uo. 623-624. 
56 Uo. 542-544. és Hermann R.: A kormánybiztosi rendszer i. m. 63. 
57 Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés i. m. 564-566. és Hermann R.: A kor-
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ki. Előbb harmadmagával a dunántúli táborba küldött nemzetgyűlési biztos (1848. 
szeptember 15.), majd Csány László erdélyi kormánybiztos mellé segéddé nevez-
ték ki (1849. január 24.). A hadi események színhelyén kapott agyhártyagyulla-
dás következtében halt meg március 11-én.58 

Szöllősy Károly (1810-1812 körül-1861 után), Máramaros vármegye huszti 
kerületének Asztalos halála utáni második képviselője volt. Eletéről kevés adat 
áll rendelkezésre. Annyi bizonyos, hogy nemesi családból származott, és 1848 
előtt bölcsészeti és jogi tanulmányokat folytatott, majd ügyvédi vizsgát tett. 
1848. június 23-án a már említett Asztalossal szemben maradt alul a képviselő-
választáson. Az 1849. márciusban elhunyt képviselő helyére az év júniusban 
választották meg, de mandátumigazolására már nem került sor.59 

Szaplonczay József (1813-1879), Máramaros vármegye szigeti kerületé-
nek képviselője a megye egyik legtekintélyesebb birtokos nemesi családjából 
származott. Bölcsészeti és jogi tanulmányok után megyei tisztviselő lett. Pálya-
futása során megyei aljegyzői, valamint különböző járásokban al- és főszolgabí-
rói hivatalt töltött be. 1848. június 21-én választották népképviselővé. Végig 
tagjp. volt a képviselőháznak.60 

Selevér Elek (1813 körül-1854 után), Máramaros megye ökörmezői kerü-
letének képviselője helyi nemesi családból származott. Jogi tanulmányok után 
járási alszolgabírói, majd főszolgabírói tisztséget viselt. 1848. június 21-én vá-
lasztották képviselővé. Az országgyűlésen egészen 1849. június végéig részt 
vett.61 

Móricz Antal (1817-1888), Máramaros megye técsői kerületének képvise-
lője szintén helyi nemesi családból származott. 1848 előtt járási alszolgabírói, 
majd pénztárnoki és házi főadószedői tisztségeket viselt. 1848 nyarán ország-
gyűlési képviselővé választották. 1849. áprilisig vett részt a képviselőház ülése-
in, ekkor két hétre magánügyei intézésére távozási engedélyt kért, amit meg is 
kapott. Ezután azonban nem tért vissza az országgyűlésre.62 

Egry János (1805-1849), Ugocsa vármegye halmi kerületének képviselője 
jómódú birtokos nemesi családban született. Jogi tanulmányai után megyei pá-
lyára lépett, ahol főjegyzőként, majd 1844-től Ugocsa megye első alispánjaként 
működött. Az 1847-48. évi országgyűlésen távollevő főrend követeként vett 
részt. 1848 júniusában választották népképviselővé, de már augusztus 20-án le-
mondott mandátumáról és inkább vármegyei hivatalát választotta. 1848. szep-
tember 17-én megyei honvédtoborzási biztossá nevezték ki. 1849. május 11. kö-
rül váratlanul elhunyt.63 

Török István (1817-1876), Ugocsa megye halmi kerületének második kép-
viselője jómódú helyi birtokos nemesi családból származott. Jogi tanulmányok és 
ügyvédi vizsga után megyei aljegyző, 1848-ban főjegyző volt. Júniusban nem in-

58 Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés i. m. 53-56. és Hermann R.: A kormány-
biztosi rendszer i. m. 52. 

59 Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés i. m. 1020-1021. 
60 Uo. 824-826. 
61 Uo. 758-759. 
62 Uo. 580-581. 
63 Uo. 222-223. és Hermann R.: A kormánybiztosi rendszer i. m. 57. 



dult a képviselőségért, de Egry János augusztus 20-i lemondása után már őt vá-
lasztották népképviselővé. Az országgyűlés tagja maradt egészen 1849. május 
31-i lemondásáig. Helyére idő hiányában már nem választottak új képviselőt.64 

Abonyi István (1813-1875), Ugocsa megye nagyszőlős-tiszaújlaki kerüle-
tének képviselője helyi nemesi családból származott. Jogi tanulmányok után 
ügyvédként, majd uradalmi ügyészként helyezkedett el. Később a vármegyében 
táblabíró, majd főügyész lett. 1848 nyarán képviselővé választották, még előtte 
kinevezték a Királyi Tábla ülnökévé. Az országgyűlésen végig tevékenyen részt 
vett. 1849. nyarán az Igazságügyi Minisztérium osztályfőnöke lett.65 

Bár 1848-49-ben a felsőház politikai szerepe jóval kisebb volt, mint a kép-
viselőházé és a tagok jelentős része meg sem jelent az országgyűlésen, mégis ér-
demes felidéznünk kik voltak az északkeleti megyékből érkező jelentősebb fel-
sőházi tagok! 

Báró Perényi Zsigmond (1783-1849), ősi főnemesi családban született, 
birtokai Bereg és Ugocsa megyében feküdtek. Jogi tanulmányok után Bereg 
megyei főjegyző, másod-, majd első alispán volt. Később a Helytartótanács taná-
csosa, majd a Hétszemélyes Tábla bírája lett. 1833-tól Ugocsa vármegye főispá-
ni tisztét töltötte be. Követként részt vett a 19. század első felének országgyűlé-
sein. 1825-től előbb az alsó-, majd a felsőtáblán az ellenzék egyik vezére lett. 
1848. május 20-tól erdélyi királyi biztosként működött közre az unió megvalósí-
tásában, majd június 25-től a felsőház alelnökeként és az országgyűlés egyik leg-
aktívabb tagjaként tevékenykedett. A Debrecenbe költözött országgyűlés felső-
házában másodelnökként már ő vezette az üléseket. Nem raj ta múlott, hogy 
mindössze 30-40 tag jelent meg a debreceni felsőházi üléseken. Tagja volt az 
Országos Honvédelmi Bizottmánynak, 1849. május 29-től Kossuth a Hétszemé-
lyes Törvényszék elnökévé nevezte ki. A szabadságharc leverése utána a es. kir. 
hadbíróság, mint a Függetlenségi Nyilatkozat egyik aláíróját kötél általi halálra 
ítélte. 1849. október 24-én végezték ki Pesten.66 

Báró Sztojka Imre (1776-1858), máramarosi főnemes család sarja, jogi 
végzettséget szerzett és táblabírói tisztséget viselt az 1820-30-as években. A re-
formkori országgyűléseken Máramaros megye alsótáblai követeként, valamint 
a főrendiház örökös tagjaként vett részt. Aktívan bekapcsolódott az ellenzék 
munkájába. 1848-ban a felsőház korelnöke volt, egészen 1849 áprilisáig részt 
vett az üléseken. Ekkor birtokaira vonult vissza.67 

Popovics Vazul (1796-1864) főpap, munkácsi görög katolikus megyés püs-
pökként lett a felsőház tagja, ahol 1849. március végétől már nem jelent meg.68 

Bernáth Zsigmond (1790-1882) ungi, Eötvös Tamás (1800-1867) beregi 
főispánként lett a felsőház tagja. Előbbi 1848. november 18. és 1849. február 4. 
között ung megyei kormánybiztosként is tevékenykedett, majd betegsége miatt 
visszavonult, de az országgyűlés munkájában részt vett. Helyette Eötvöst ne-
vezte ki az OHB új ungi kormánybiztosnak. Utóbbi azelőtt Bereg megyei alis-

64 Uo. 923-925. 
65 Uo. 31-33. 
66 Uo. 1040-1042. 
67 Uo. 1049-1050. 
68 Uo. 1071. 



pán és beregszászi nemzetőrparancsnok, majd Bereg megyei nemzetőr őrnagy, 
1848-1849 fordulóján pedig a munkácsi vár ideiglenes parancsnoka volt. 1849 
májusától Bereg megye kormánybiztosi és főispáni tisztét is ellátta.69 

Az áprilisi törvények közül volt még egy, amely komoly változást hozott a 
közigazgatásban, hiszen létrehozott egy új rendvédelmi szervet. A nemzeti őr-
seregről szóló 1848. évi XXII. törvénycikk szó szerint így rendelkezett: „A sze-
mélyes és vagyonbátorság, a közcsend és belbéke biztosítása, az ország polgára-
inak őrködésére bizatik." A törvény minden törvényhatóságban elrendelte a 
nemzetőrök összeírását. Minden 20 és 50 év közötti polgárt fegyveres szolgálat-
ra kötelezett, amennyiben városban vagy rendezett tanácsú községben lakott 
és legalább 200 forint értékű házzal, vagy földdel rendelkezett. Egyéb község-
ből a minimum félteleknyi birtokkal, vagy 100 forintjövedelemmel rendelkező-
ket kellett összeírni. A törvény 3. §-a azt is kimondta, hogy a törvényhatóságok 
„más olly honpolgárokat is besorozhatnak, kiket az alkotmányos rend fenntar-
tásában érdekletteknek, s e kitüntetésre méltóknak ítélnek." így gyakorlatilag 
mindenkit összeírhattak nemzetőrnek, akire szükség volt. A nemzetőrségben 
lovas vagy gyalogos szolgálatot lehetett vállalni, a ló és a lószerszámok beszer-
zése azonban legtöbbször anyagi nehézségekbe ütközött, ezért jobbára gyalogos 
egységek jöttek létre. Századosi rendfokozatig a nemzetőrök maguk választot-
ták tisztjeiket, e fölött a hadügyminiszter ajánlatára Magyarországon a nádor-
nak, Horvátországban a bánnak volt kinevezési joga. A törvény előírása szerint 
a nemzetőrök kiképzésére „alkalmas katonai egyéneket" kellet a kormánynak 
kijelölnie. A nemzetőrséget szolgálattételre csak polgári hatóság utasíthatta, és 
csak polgári elöljáró felügyelete alatt tevékenykedhetett.70 

A nemzetőri intézmény létrehozása már a márciusi pesti forradalom köve-
telései között szerepelt. Előzményeit az amerikai függetlenségi háború milíciá-
jában, az 1789-ben szervezett francia forradalmi nemzetőrségben, és a Magyar-
országon a 18. század közepe óta létező polgárőrségekben ismerhetjük fel.71 Az 
1848 márciusától spontán szerveződő nemzetőrök hivatalos összeírása az ápri-
lisi törvények szentesítése után kezdődött meg. A szervezés koordinálása a mi-
niszterelnök közvetlen irányítása alatt működő, április 20-án felállított Orszá-
gos Nemzetőrségi Haditanács feladata volt. Az ország más megyéihez hasonló-
an 1848. április és szeptember között Bereg, Máramaros, Ugocsa és Ungvárme-
gyékben is megtörtént a nemzetőrség összeírása és az első alakulatok felállítá-
sa. Ennek eredményeit a következő táblázat foglalja össze:72 

69 Uo. 1074-1075., Hermann R.: A kormánybiztosi rendszer i. m. 54. és 57., Solymosi József-. 
Zrínyi Ilona örökében. A munkácsi vár parancsnokai 1848-49-ben II. In: Ad acta. A Hadtörténelmi 
Levéltár évkönyve 2004. Szerk. Lenkefi Ferenc. Bp. 2005. 85-86. 

70 Magyar Törvénytár i. m. 244-246. 
71 Hermann Róbert: 1848-1849. A szabadságharc hadtörténete. Bp. 2001. 47. 
/2 Urban Aladár. A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp. 1973. 381-385. 

alapján, valamint Nemzeti (30.) 1848. jún. 15. 116., Budapesti Híradó (851.) 1848. jún. 1. 522., MOL 
Országos Nemzetőrségi Haditanács, Közösen kezelt általános iratok (H 92) 1848: 675., 1962., 2600. 



Megye/város Lakosság (fő, kerekítve) Nemzetőrség (fő) Arány (%) 

B e r e g 126 000 1180 (április vége) 
6000 (augusztus eleje) 

0.9 
4.8 

U n g 116 000 6000 (szeptember) 5.2 

M á r a m a r o s 177 000 3795 (június vége) 2.1 „ 

U g o c s a 50 000 2400 (július közepe)73 4.8 

B e r e g s z á s z 3500 300 (április vége) 
424 (míyus vége) 

8.6 
12 

M u n k á c s 4400 330 (április vége) 
400 (május vége) 

7.5 
9 

U n g v á r 8000 400 (június vége) 5 

Sz ige t 6000 378 (június eleje) 6.3 

Beregben már áprilisban, a többi megyében csak később, a nyár folyamán 
indult meg a szervezés. A megyék mellett egyes városok is állítottak ki nemzet-
őröket. így Beregszász és Munkács már április végére rendelkezett nemzetőrség-
gel, kiket a megyei létszámnál is figyelembe vettek. Ungvár városa pedig a me-
gyei létszámon felül állított ki június végére egy nemzetőrcsapatot. A gyalogos 
alakulatokon kívül szerveztek lovas nemzetőri osztályokat is. A Bereg, Zemplén 
és Ung megyék területén szervezett lovasosztály létszáma 100 fő volt, mind-
annyian Bereg és Ung megyéből. A Szabolcs, Szatmár és Ugocsa által kiállított 
lovas nemzetőrség létszáma mintegy 50 főt számlált, de mindannyian Szatmár 
megyeiek voltak. Máramaros területéről nem szerveztek lovas nemzetőrséget.74 

A négy vármegyében összeírt nemzetőrség összlétszáma mintegy 18 700 főt tett 
ki. Ez az országos létszám valamivel több, mint 5 %-a, hiszen a szűkebb érte-
lemben vett Magyarországon, tehát Erdély és Horvátország nélkül 1848 nyará-
ra mintegy 350-380 ezer főnyi nemzetőrt írtak össze.75 A négy megye közül há-
romnál ugyanígy 5% körüli eredményt kapunk, ha a helyi nemzetőrség összla-
kossághoz viszonyított arányát vizsgáljuk. Az egyetlen kivétel Máramaros, ahol 
mindössze a lakosság 2%-a lett nemzetőr. Ez az adat azért nem meglepő, mert 
ez a megye az ország legszegényebb törvényhatóságai közé tartozott és a nem-
zetőri cenzus itt valószínűleg túl magasnak bizonyult. 

Az 1848. évi XXII. törvénycikk ugyan nem írta elő nemzetőri tüzérség 
szervezését, de az egyes törvényhatóságok saját hatáskörben igyekeztek bizto-
sítani a gyalogos és lovas nemzetőregységek mellé a tüzérfedezetet is. Ez külö-
nösen akkor vált jellemzővé, amikor 1848 nyarán és őszén a szerb és a horvát 
lázadás már komoly fegyveres küzdelemre késztette a magyar kormányt. így 
például Bereg megye nemzetőr őrnagya, Eötvös Tamás szeptember 28-án szá-
molt be a megyei választmánynak egy korábbi rendelet nyomán tett intézkedései-
ről. Két önkéntest toborzott, hogy azokat tüzérségi oktatás céljából Szolnokra, 
vagy Pestre küldjék, illetve javasolta ágyúk mielőbbi helyi előállítását. Mára-
marosban és Ugocsában is foglalkoztak a kérdéssel. Előbbi vármegye újoncokat 
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készült küldeni Pestre a tüzérmesterség elsajátítása céljából. Ebből, valamint 
abból a tényből, hogy Máramaros Ugocsa megyének vaságyúkat ajánlott föl 
megvételre következtethetünk arra, hogy Máramaros maga is rendelkezett tü-
zérséggel, vagy legalábbis elkezdte annak szervezését. Ugocsában az 1848. no-
vember 16-i állandó bizottmányi gyűlés tárgyalta az ágyúvásárlás és a tüzérség 
szervezésének kérdését. Itt megállapították, hogy a Honvédelmi Bizottmánytól 
korábban kért ágyúk és a Pesten tanuló helyi tüzérek hat hét múlva érkezhet-
nek meg. Ezek mellé ágyúfedezet alakításáról is gondoskodni kívántak, ezért 
elhatározták, hogy önkéntes alapon 60 fős lovas nemzetőrséget állítanak fel. A 
ló és öltözet biztosítása az önkéntesek feladata, a lószerszámot a megye bizto-
sítja, a fegyverzetet (szablya, pár pisztoly, karabély) pedig a Honvédelmi Bizott-
mánytól igénylik. Sajnos nem tudjuk, hogy mi lett az OHB-től kért ágyúkkal, és 
hogy létre jött-e az üzlet a szomszéd vármegyével. Annyi azonban bizonyosnak 
látszik, hogy 1848 őszén mindkét vármegyében foglalkoztak a nemzetőri tüzér-
ség megalakításának kérdésével.76 

A négy vármegye területén, 1848 tavaszán-nyarán felállított különböző 
nemzetőr alakulatok parancsnokait a következő táblázat foglalja össze:77 

Törvényhatóság Parancsnok Kinevezés/választás 
dátuma 

Bereg vármegye Eötvös Tamás n. őrnagy június 19. 

Máramaros vármegye Péterffy Endre n. őrnagy június 19. 

Ung vármegye Vőnöky József n. őrnagy 
gróf Buttler Sándor n. őrnagy 

augusztus 24.78 

szeptember 15. 

Ugocsa vármegye ifj. Újhelyi Sándor n. őrnagy augusztus 16. 

Beregszász mezőváros Eötvös Tamás (ideiglenesen) április 4. 

Munkács mezőváros Freyseysen Gyula (főkapitány), majd 
Ruzsák Lajos n. százados (1. század), 
Nedeczey Ferenc 
n. százados (2. század) 

április 2. 

július 

Ungvár mezőváros Janicsád László „elnök-kapitány" április 30. 

Sziget koronaváros ? ? 

Bereg, Zemplén, Ung vármegyék (lovas-
ság) 

Vay Ferenc n. őrnagy június 19. 

Szabolcs, Szatmár, Ugocsa vármegyék (lo-
vasság) 

Péchy Károly n. őrnagy június 19. 

Az újdonsült nemzetőrtisztek közül a legtöbben korábban már szolgáltak 
a cs. kir. (Péterffy, Vőnöky, Újhelyi, Ruzsák, Vay, Péchy), illetve a bajor (Buttler) 
hadseregben. 

76 Csatáry György. Levé l t á r i ka lásza tok . Ungvá r -Bp . 1993. 127., Urbán A.: A n e m z e t ő r s é g i. m. 
118. és Bagu B. - Szakáll M.\ A s z a b a d s á g h a r c i. m. 31-32. 

77 Urbán A.: A n e m z e t ő r s é g i. m. 386-393 . , Bagu B. - Szakáll M.: A s z a b a d s á g h a r c i. m. 9-12 . 
és 22., M O L Minisz te r i Országos Ideiglenes B izo t tmány (H 1) 1848: 464., Közlöny, Hiva ta los lap. 
(101.) 1848. szept. 18. 511. és Budapes t i H í r a d ó (835.) 1848. m á j . 13. 458. a lapján . Az „n." rövidí tés 
j e len tése : nemzetőr . 
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A nemzetőrség szervezése egyes területeken (például Bereg megyében) 
még az összeírást haladéktalanul elrendelő április 21-i miniszterelnöki rendelet 
előtt megkezdődött. Voltak azonban olyan területek is Északkelet-Magyaror-
szágon, ahol csak vonakodva, vagy egyáltalán nem akartak eleget tenni a polgá-
rok a nemzetőrségi összeírás követelményeinek. Általában a városi és a magyar 
ajkú lakosság volt a leginkább hajlandó a nemzetőri szolgálatra. Míg Ungban 
lelkesen iratkozott fel a ruszin nemzetiségű lakosság, Beregben csak 500 fő 
„magyarosodott oroszt" talált felfegyverezhetőnek a nemzetőrség parancsno-
ka. Máramaros megyében az aknasugatagi sóvágók kifejezetten szembeszegül-
tek a nemzetőri összeírással, a szigeti és a verhovinai járásban pedig ellenszenv 
mutatkozott a nemzetőrséggel szemben. A lakosság körében különböző félel-
mek is megfogalmazódtak a fegyveres szolgálattal kapcsolatban, melyet sokan 
rendes katonai szolgálatnak véltek (pl. Ugocsa megyében). Ung megyében pe-
dig attól féltek, hogy nemsokára egyenesen a cári hadsereg ellenében kerülnek 
bevetésre a közeli Galíciában. Máramaros megye vezetése a nemzetőrség szer-
vezése miatt a volt jobbágyság és a kisnemesség körében nyugtalanság kipatta-
násától tartott.79 

A nemzetőrség egységes szervezetének és felszerelésének biztosítására a 
miniszterelnök közvetlen irányítása alatt működő Országos Nemzetőrségi Ha-
ditanács több szabályozó rendelkezést bocsátott ki 1848 nyarán. Ezek részlete-
sen tartalmazták a gyalogos és lovas nemzetőrség előírásos ruházatát , a lófel-
szerelés és málházás szabályait, az egyes nemzetőregységek szervezetét, fegy-
verzetét, valamint működésük belső szabályait. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy az előírásos ruházat nem volt kötelező, hiszen sem a nemzetőrök, sem a 
törvényhatóságok anyagi helyzete ezt nem engedte meg, ahogy az ország sem 
vállalhatta mindezt magára. így történhetett meg, hogy például a munkácsi 
nemzetőrök az előírás szerinti fekete csákó, búzavirágkék attila, szürke nadrág 
helyett búzavirágkék tábori sapkát és kék nadrágot viseltek. Attilájuk az elő-
írás szerinti volt. Hasonló volt a helyzet a felfegyverzést illetően is: az előírásos 
fegyver, a szuronyos puska hiányát gyakran vadászpuskával, kiegyenesített ka-
szával vagy lándzsával kellett pótolni. Bereg megyében például amellett, hogy 
többször a kormányhoz fordultak lőfegyverek kérése céljából, számot vetve a 
realitásokkal, helyi mesteremberekkel lándzsákat gyártattak, régi puskákat ja-
víttattak, és egyéb felszereléseket készíttettek. Egy alkalommal a megyei bi-
zottmány ülésén felmerült az is, hogy egy a megye területén áthaladó fegyver-
szállítmány lefoglalásával enyhítsenek a fegyverhiányon, de a javaslatot végül 
elvetették. Eötvös nemzetőr őrnagy a Hadügyminisztériumnak küldött jelenté-
se szerint a megyei nemzetőrség augusztus elején a következő fegyverekkel 
rendelkezett: 344 puska (ebből jó vadászpuska 150), 539 lándzsa, 150 kasza. 
Máramaros megyében a huszáraival éppen ott tartózkodó Lenkey kapitány 
ajánlotta a hadikaszák nemzetőrségi fegyverként való alkalmazását a megyei 

79 Urbán A.: A nemzetőrség i. m. 32. és 62. és Ember Győző: Iratok az 1848-i magyarországi pa-
rasztmozgalmak történetéhez. Bp. 1951. 153. 



bizottmány június 26-27-i ülésén. Ajánlatát elfogadták és mintakaszák készíté-
séről intézkedtek.80 

Az újonnan megalakult nemzetőr alakulatok kiképzésére a kormánynak, 
illetve a törvényhatóságoknak kiképzőkről kellett gondoskodniuk. Erre a fel-
adatra általában a helyben élő már kiszolgált altisztek, vagy a helyszínen állo-
másozó es. kir. alakulatok tisztjei, altisztjei közül fogadtak fel embereket. Bereg 
megyében például az ott állomásozó cs. kir. sorkatonaság, a 9. (Hartmann) gya-
logezred katonái is részt vettek a nemzetőrség kiképezésében. Feladatuknak 
nem szívesen tettek eleget, hiszen a polgárokból verbuvált, kellő felszereléssel 
nem, vagy alig rendelkező nemzetőr századokat nem tekintették valódi katonai 
alakulatnak, lenézték őket. A nemzetőrök pedig szintén kelletlenül vették tu-
domásul, hogy kiképzőik a még mindig itt állomásozó, idegen nemzetiségű csá-
szári-királyi gyalogosokból kerülnek ki. Ebből következett, hogy komoly ellen-
szenv alakult ki a két fél között, ami olykor verekedéshez is vezetett. Ez történt 
június 18-án Munkácson a sorgyalogosok és a nemzetőrök között.81 

A törvény szerint helyben, vagy szükség esetén más törvényhatóságokban 
bevethető nemzetőr egységek hamarosan a délvidéki szerb nemzeti mozgalom 
fegyveres felkelőivel találták szemben magukat. A kormány által — kényszerű-
ségből — a sorkatonaság mellett rendszeres váltásokban a veszélyeztetett terü-
letekre vezényelt nemzetőregységek azonban nem voltak alkalmasak az egyre 
inkább polgárháborúvá fajuló szerb konfliktus, és a háborúval fenyegető horvát 
helyzet hatékony kezelésére.82 A kormány lépéseket tett a magyarországi soro-
zású, de külföldön állomásozó cs. kir. sorezredek hazarendelésére is. Ez azonban 
nem volt elegendő. Az önálló, a magyar minisztériumnak engedelmeskedő regu-
láris haderő megteremtésének első lépéseként, Batthyány miniszterelnök 1848. 
május 16-án utasítást adott egy 10 000 főből álló önkéntes sereg kiállítására. Ez az 
erő 10 új — később egységesen honvédnak nevezett — zászlóaljat és egy tüzérüte-
getjelentett. Az új alakulatok szervezése a Nemzetőrségi Haditanács feladata lett. 
A négy vármegye újoncait a toborzókörzetek elosztása szerint a 9. és 10. zászlóal-
jak toborzóhelyeire volt köteles elküldeni. Bereg megye azonban a részletes to-
borzási utasítás megérkeztéig a fővárosba küldte újoncait, mintegy 200 főt (kö-
zülük csak 56 fő volt alkalmas). Ennek következtében a két Pesten alakult zász-
lóaljba (1. és 2. honvédzászlóalj) is jutottak helyi honvédek.83 

A 9. és 10. honvédzászlóalj toborzási körzetei is több megyére terjedtek ki:84 

80 Urbán Aladár-. Utasítások és tervezetek az 1848-as nemzetőrség szervezésére. Hadtörténel-
mi Közlemények, Új folyam 3. (1956: 3-4. sz.) 333-349., Bagu B. - Szakáll M.\ A szabadságharc i. m. 
22-29., Barcy Zoltán - Somogyi Győző: A szabadságharc hadserege. 1848/49 katonai szervezete, 
egyenruhái és fegyverzete. H. n. [Bp.] 1986. 72., Jelenkor (70.) 1848. jún. 15. 287., Nemzeti (23.) 
1848. jún. 6. 87., MOL Máramaros megye iratai (H 124) 1. d. Várady József szolgabíró iratai 133., 
ONőHt, Közösen kezelt általános iratok (H 92) 1848: 2600. 

81 Lehoczky Tivadar-. Beregmegye és a munkácsi vár 1848-49-ben. Munkács, 1899. 25. 
82 Északkelet-Magyarországról nem vezényeltek nemzetőregységeket a Délvidékre. 
83 Urbán A. : A nemzetőrség i. m. 241. és 275. és Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi 

és nemzetőri iratai. Vál., jegyz. Urbán Aladár. I—II. Bp. 1999. I. 668. 
84 Urbán A.: A nemzetőrség i. m. 395. alapján. 



Zászlóalj Alakulási he lye Toborzóhelyei A toborzási körzethez 
tartozó megyék 

A hadfogadásban részt 
vevő sorezred 

9. honvédzászlóalj Kassa Miskolc Abaúj, Zemplén, 
Gömör, Torna, Borsod, 
Ung, Sáros, Szepes 

34. (Porosz herceg) 
gyalogezred 

10. honvédzászlóalj Debrecen Nagykároly, 
Nagykálló 

Máramaros, Bereg, 
Ugocsa, Szatmár, Sza-
bolcs, Hajdú kerület 

39. (Dom Miguel) gya-
logezred 

A helyi újoncok tehát főként a 10. honvédzászlóaljba kerültek, kisebb ré-
szükjutot t csak a 9. honvédzászlóaljba. Bereg megyéből mintegy 60 fő jelentke-
zett, de — vélhetően alkalmatlanság miatt — csak 31 főt fogadtak fel Nagy-
kállóban.85 Máramaros (amely elérte, hogy újoncait Szigeten avathassa be86), 
valamint Ugocsa megye Nagykárolyba küldte honvédéit. Létszámuk nem is-
mert.87 A zászlóalj részére önkéntesen felajánlott természetbeni anyagokat, 
mint bőr, vászon, posztó stb. minden törvényhatóságnak Debrecenbe kellett 
küldeni a zászlóaljparancsnokságra. Mindhárom megyében jellemzően a vagyo-
nos és értelmiségi rétegekből kerültek ki a honvédnek állók. A 10. honvédzász-
lóalj létszáma telt be a pestiek után a leghamarabb, már június 10-11-én. Nem 
volt ilyen sikeres a 9. honvédzászlóalj toborzása. A zászlóalj augusztus eleji út-
nak indításakor még nem volt meg az 1000 fős létszám, így Debrecenben újra 
kezdték a toborzást, hogy a Délvidékre vonuló 9. zászlóaljból még hiányzó mintegy 
300 főt innen pótolják. Az Ung megyei újoncok (130 fő88) még Kassán csatlakoztak 
az alakuló zászlóaljhoz. 1848. július végén - augusztus elején mindkét zászlóaljat a 
Délvidékre vezényelték, ahol a szerb felkelők elleni harcokban vettek részt.89 

Az ú j honvédzászlóaljak megalakítása még be sem fejeződött, amikor 
1848. augusztus 13-án Batthyány miniszterelnök egy újabb rendeletben fordult 
a törvényhatóságokhoz. Ebben utasítást adott az önkéntes mozgó nemzetőrség 
szervezésére. Ennek célja az volt, hogy az 1848. évi XXII. törvénycikk értelmé-
ben felállított hagyományos nemzetőrség kiváltására, megsegítésére a törvény-
hatóságok olyan új nemzetőregységeket szervezzenek, amelyek szervezettség-
ük, felhasználhatóságuk tekintetében már jobban hasonlítanak a honvédzász-
lóaljakra. Ezekbe az alakulatokba önkénteseket kellett toborozni, akik a háború 
idejére, vagy ameddig a kormány szükségesnek látja, vállalják a szolgálatot. Fel-
szerelésük, kiképzésük a törvényhatóságok feladata volt. Illetményük a honvé-
dekével volt azonos és a honvédség fegyelmi szabályai vonatkoztak rájuk. A mi-

85 A Budapesti Híradó szerint 240 önkéntesre lehetett számítani Bereg megyéből, a Nemzeti 
című lap pedig 100 megyei önkéntesről tud. Budapesti Híradó (857.) 1848. jún. 8. 546., Nemzeti (30.) 
1848. jún. 15. 116. 

86 MOL ONőHt, Közösen kezelt általános iratok (H 92) 1848: 872. 
87 A Nemzeti tudósítása szerint június 4-én 43 önkéntes indult útnak Viskről (Máramaros me-

gye), de közülük 40 visszafordult. A Budapesti Híradó 100 önkéntesről tudósít ugyancsak ebből a 
megyéből. Nemzeti (30.) 1848. jún. 15. 116., Budapesti Híradó (864.) 1848. jún. 17. 574. 

88 Közlöny, Hivatalos lap. (56.) 1848. aug. 4. 262. 
89 Urbán A.: A nemzetőrség i. m. 257-258., Urbán Aladár-. Honvédtoborzás a Tiszántúlon 1848 

nyarán. Hadtörténelmi Közlemények, Új folyam 2. (1955: 3^4. sz.) 139-140., Hoffmann Arnold: Az 
1848-49-iki vörös-sapkás 9-ik honvédzászlóalj története. Kassa, 1906. 13-15., Hermann Róbert: A 
10. honvédzászlóalj története. In: Szabolcsi honvédek a szabadságharcban (1848-1849). Szerk. Bene 
János. Nyíregyháza, 1998. 38-42., valamint Szabolcs vármegye 1848/1849-ben. Vál. és szerk. László 
Géza. Nyíregyháza, 2000. 143-144. 



niszterelnök augusztus 27-i rendelete szerint az önkéntes mozgó nemzetőrség 
alakulatait négy táborba kellett összevonni. Ezek a hagyományos közigazgatási 
beosztás szerinti négy kerület megyéit jelentették. A rendelet szerint a Dunán 
inneni kerület összpontosítási helye Vác, a dunántúlié Pápa, a Tiszán innenié 
Szolnok, a tiszántúlié Arad lett. A négy kerületi tábor élére egy-egy honvéd őr-
nagy került kinevezésre: Pápára Kosztolányi Mór, Vácra Ivánka Imre, Szolnok-
ra Görgei Artúr, Aradra pedig Máriássy János. A kormány az önkéntes nemzet-
őr alakulatok szervezésével a katonaállítási törvény elkészültének és szentesí-
tésének bizonytalansága idejére is igyekezett hatékony, még a nemzetőrségről 
szóló törvény alapján felállított, de már az új honvédzászlóaljakra hasonlító ala-
kulatokkal biztosítani az ország védelmét. A szeptember 11-én meginduló hor-
vát támadás azonban — az aradi kivételével — hamarosan kimozdította az ön-
kéntes nemzetőri táborokat gyülekezőhelyükről. Az eddig az időpontig meg-
szervezett századok és zászlóaljak pedig az ősz és a tél folyamán honvédzászló-
aljakká alakultak.90 

Az önkéntes nemzetőrség szolnoki és aradi táboraiba kellett volna bevo-
nulniuk a négy északkelet-magyarországi vármegye területéről kiállított száza-
doknak is. Az idő rövidsége és az események felgyorsulása, valamint a négy vár-
megye Galíciai határ menti elhelyezkedése, és a szerb, valamint horvát nemze-
tekkel bekövetkező háborús konfliktus Északkelet-Magyarországtól való meg-
lehetős távolsága miatt azonban egyik táborba sem érkeztek meg időben az itt 
toborzott önkéntes nemzetőrök. E századok, pontosabban az ungi és beregi ön-
kéntesek, így csak a horvát támadás visszaverése után csatlakozhattak a szer-
veződő magyar fősereghez 1848 októberében. Az Ungban és Máramarosban 
szervezett csapatok ugyanis miniszterelnöki engedélyt kaptak az otthon mara-
dásra (bár előbbiek szeptember 26-án már elindultak és október 1-én meg is ér-
keztek Szolnokra), Bereg megye augusztus közepétől szervezett csapata pedig 
októberre volt menetkész. Augusztus 25-én az Ugocsa megyei bizottmány is ha-
tározott az önkéntesek toborzásának megindításáról, sőt Máriássy őrnagy is 
sürgette táborba szállásukat, de aradi megérkezésükre nem került sor. Érdekes az 
is, hogy bár az akkor érvényes közigazgatási beosztás szerint Bereg és Ung a Ti-
szán inneni, Máramaros és Ugocsa pedig a tiszántúli kerülethez tartozott, ennek 
ellenére Bereg megye mind Görgeitől, mind Máriássytól kapott megkeresést, hogy 
csapatait az ő táborába küldje.91 

A önkéntes mozgó nemzetőrség északkelet-magyarországi szervezésének 
adatai táblázatba összefoglalva a következők:92 

90 Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc története. Szerk. Hermann Róbert. Bp. 1996. 
133-134. és Hermann R.\ A szabadságharc hadtörténete i. m. 49-50. 

91 Urbán A.: A nemzetőrség i. m. 189. és 218, Bagu B. - Szakáll M.: A szabadságharc i. m. 
33-36. és 42, Hermann Róbert: Görgei és az önkéntes mozgó nemzetőrség szolnoki tábora 1848 
szeptemberében. Zounuk 11. (1996.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltári Évkönyv. 120-121. és 
126-127, valamint Hermann Róbert-. Görgei Artúr szolnoki iratai 1848. augusztus 27. — 1848. szep-
tember 25. (október 4.). Hadtörténelmi Közlemények 110. (1997: 1. sz.) 136-137. és 174-175. 

92 Bagu B. - Szakáll M.\ A szabadságharc i. m. 34-36. és 42. alapján. 



Vármegye Parancsnok Létszám 

Ung Gróf Buttler Sándor nemzetőr őrnagy 200 fő (szeptember vége) 

Bereg Freyseysen Gyula nemzetőr százados 222 fő (szeptember közepe) 

Ugocsa Lator György nemzetőr százados 159 fő (szeptember vége) 

Máramaros ? ? 

Események a négy vármegye területén: 1848. március-augusztus 

A nemzetiségek helyzete 

Az északkeleti megyékben több jelentős létszámú nemzetiség élt. A ma-
gyar lakosság mindenhol kisebbségben volt. Beregben nagy számban ruszin, 
Ungban ruszin és szlovák, Máramarosban és Ugocsában ruszin és román né-
pesség élt. A politikai és gazdasági hatalom azonban mindenhol — néhány ro-
mán nemzetiségű tisztviselő kivételével — hagyományosan a magyar nemesi 
réteg kezében volt. A népképviseleti választások és megyei tisztválasztások 
eredményeiből egyértelműen kiderül, hogy ez a helyzet 1848 nyarán sem válto-
zott. Ennek ellenére ezen a területen nem alakult ki a Délvidéken vagy Erdély-
ben tapasztaltakhoz mérhető nemzetiségi konfliktus. Egyedül a románok ren-
delkeztek nemesi származású, a megyei közéletben különböző funkciókat be-
töltő politikusokkal (Mihályi Gábor, Mán József). Ok a magyar kormányzatot 
támogatták és képviselőként, kormánybiztosként szerepet is vállaltak mellette. 
A román nemzet képviselői már 1848. május 10-i máramarosszigeti gyűlésükön 
hűségükről biztosították a királyt, a hazát és a nemzetet.93 Nyilatkozatot is ki-
adtak, melynek aláírói a két említetten kívül Ju rka János, Vlád László, Mihály-
ka László, Jura György és Mihályi György voltak. A nyilatkozatban a közelmúlt 
eseményeit így értékelték: „ Megrázta idegeinket a hír, a szláv szellemben és ér-
dekében Bánát és Bácskában történt iszonyú hazaárulásnak híre." Egyértel-
műen kijelentették: „a szerbek, illírek, szóval a pánszlávisták, s minden kiví-
vott reformok elleni reakciót, bárhogy is megkísértendő e hon ellenségei ránk-
számítását mindenkor vissza fogjuk utasítani, tőlük soha ilyen felhívásokat el-
fogadni nem fogunk." Továbbá Máramaros megye minden „oláhajkú lakosai" 
nevében kijelentették, hogy mindig igaz magyar polgárok voltak és maradnak.94 

A nyilatkozattal egy időben, május 10-én jelent meg a Márczius Tizenötödike 
hasábjain Jura György cikke a magyarországi románok hűségéről.95 A magyar-
országi románok május 21-i pesti nyilatkozatán, mely szintén hűségükről bizto-
sította a királyt és a nemzetet, az aláírók között azonban nem volt helyi képvi-
selő.96 A többi nemzetiség nem tartot t gyűlést. A ruszin vagy orosz nemzetiség-
re legnagyobb hatása a görög katolikus papságnak volt, ők voltak szellemi 

93 Az 1848-49. évi forradalom i. m. 73. 
94 Pesti Hírlap (78.) 1848. jún. 9. 530. 
95 Márczius Tizenötödike (48.) 1848. máj. 10. 192. 
96 Az iratot 1. Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez 

1848-1849. I-II. Pest, 1868-1869. I. 146-148. 



vezetőik. Ezért a nemzetiségi lakosság lecsendesítése céljából rendkívül fontos 
volt a görög katolikus papság megnyerése. Erre hívta fel a figyelmet Asztalos 
Pál máramarosi főszolgabíró április 19-i, a pénzügyminisztériumhoz küldött 
beadványa is.97 

1848. március végén - április elején több vármegye — köztük Bereg és 
Ung is — a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmányhoz küldött jelentései-
ben a határ közelségére is hivatkozva aggodalmának adott hangot, hogy az 
esetleg kirobbanó „mozgalmak" féken tartásához területükön kevés fegyveres 
erő állomásozik. A vármegyék minden bizonnyal az ekkor Galíciában a jobbágy-
felszabadítás követelésével zajló forradalmi megmozdulások átterjedésétől, sa-
ját területükön a nemzetiségek, vagy a most felszabaduló jobbágyok felkelésé-
től tartottak. A Miniszteri Bizottmány válaszában minden esetben a nemzetőr-
ség szervezésére hívta fel a figyelmet, mert ez az, mely „polgári szabadságra 
alapított átalakulásunk biztosítéka" és az adott helyzetben a közrend megőrzé-
sére a legalkalmasabb eszköz. Batthyány egyébként maga is utasította Eszter-
házy külügyminisztert, hogy pártolja az udvarnál a galíciai jobbágyfelszabadí-
tást és a kormány is hasonló szellemű határozatot hozott. Ez utóbbi még április 
folyamán megvalósult és jelentősen csökkent a bizonytalanság az ország északi 
és északkeleti határainál. Emellett Batthyány május 11-én utasította Ottinger 
vezérőrnagy ideiglenes hadügyminisztert: ha teheti, küldjön egy osztály gyalo-
gost Ung megyébe. Ennek megérkeztéről azonban nincs tudomásunk.98 

Parasztmozgalmak 

Az áprilisi törvények közteherviselésre, az úrbéri szolgáltatások és a papi 
tized eltörlésére vonatkozó részeit a kormány már az első napokban igyekezett 
a törvényhatóságok út ján a néppel megismertetni, az intézkedések lényegét, 
okait megmagyarázni, hogy ily módon elejét vegyék az esetleges paraszti meg-
mozdulásoknak. Ezért mind Batthyány miniszterelnök, mind Szemere belügy-
miniszter körlevélben fordult a megyékhez és a törvények szövegét és azok ma-
gyarázatait nyomtatásban küldték ki a nép közötti terjesztésre.99 

Egy 1848. június 19-i —jékei (Szabolcs megye) földbirtokosok által jegy-
zett — panasz arról számolt be, hogy az új törvények elfogadása és kihirdetése 
után a nem úrbéres, hanem a földet bérlet fejében művelő parasztság nem volt 
hajlandó teljesíteni a tulajdonosnak járó szolgáltatásokat. A szabolcsi levélírók 
meS)egyezték, hogy Máramaros és Ung megyékben a törvény megmagyarázása 
és a tisztviselők erélyes fellépése nyomán ilyen probléma egyáltalán nem adó-
dott.100 

9 ' Kossuth Lajos összes munkái. XII. Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban. S. 
a. r. Sinkovics István. Bp. 1957. 71. 

98 MOL MOIB (H 1) 1848: 196., 227, 418, 462, Batthyány iratai i. m. I. 268-270, 340, 
357-359. és 481. A kormányhatározatot 1. KLÖM XII. i. m. 33-34. 

99 Ember Győző: Magyar parasztmozgalmak 1848-ban. In: Forradalom és szabadságharc 1848-
1849. Bp. 1948. 253-255. 

100 A rendszerváltás folyamata az 1848-49-i forradalom és szabadságharc első hónapjaiban. Válo-
gatott dokumentumok. S. a. r. Jároli József. Bp. 2001. 360, valamint Szabolcs vármegye i. m. 130. 



Ugyancsak az új állapotok miatt panaszkodott báró Perényi Julianna, 
báró Sztojka Imre máramarosi főnemes, a főrendi ház korelnökének felesége, 
aki testvérének, báró Perényi Gábornak írt levelében 1848. április 16-án így írt: 
„anya lévén gyermekeim állapotja szívemen fekszik, most még inkább, mint 
máskor, mivel a jövendő oly kétes, de a jelen is nyomasztó, mert már nem akar-
nak jobbágyaink dolgozni, pénzünk pedig nincs, s földjeink pusztába maradnak 
[kiemelés az eredetiben — S. J.], [...] csak azon nyomorult mármarosi gazdál-
kodásra kell támaszkodni, s még azt is hogy folytassuk, ha se pénz, se robot."101 A 
Nemzeti című lap júliusi beszámolója szerint Bereg megyében az úrbériség meg-
szűnése miatt kevés volt a munkáskéz, a napszámbér pedig felemelkedett.102 

Komolyabb parasztmozgalmakra a négy vármegye területén nem került 
sor. Ung megyében a tavaszi hónapokban fordultak elő néhány esetben erdőfel-
osztások, legelőfoglalások, valamint a kurialista nemesek munkamegtagadása. 
Bereg megyében „a jelenleg hozott új törvények iránt elégületlenségek" mutat-
koztak. Utóbbihoz hasonló volt a helyzet Máramaros és Ugocsa területén is. A 
hatóságok azonban mindig ú r r á tudtak lenni a helyzeten. Ungban az állandó 
törvényszék vonta felelősségre az erdő és rétfoglalókat. Beregben katonaságot 
rendeltek ki, de fellépésére nem került sor, Máramarosban rögtönítélő bírósá-
gok felállítására kértek és kaptak engedélyt a belügyminisztertől. Ugocsa a nép 
meggyőzésére és felvilágosítására, helyezte a hangsúlyt. Báró Perényi Zsig-
mond főispán így írt erről: „E megyében lappangó elégületlenség lecsillapítására 
tapasztalásom után elégségesnek tartom személyes közbejöttömmel eszközleni a 
helyszínén, hogy a túlzó vágyak lecsendesíttessenek, s a nép az újabb törvények 
valódi értelméről kellőleg felvilágosíttassék, különösen pedig, hogy a közkormány-
zással megbízott tisztviselők, főleg pedig bírái iránt a népben pedig teljes bizalom 
legyen.". A megyei hatóságok a tagosítások és egyéb vitás kérdések miatti elége-
detlenség komolyra fordulását úgy akadályozták meg, hogy a paraszti igényeket 
igyekeztek törvényes útra terelni, és az ügyeket gyors elbírálással intézni. A tett 
intézkedések elegendőnek bizonyultak a nyugalom fenntartására.103 

A munkácsi lengyel foglyok kiszabadítása 

A Bereg megyei Munkácson az adott okot izgalomra, hogy a cs. kir. várpa-
rancsnok, Franz Laube őrnagy vonakodott eleget tenni a miniszterelnök Bereg 
megyéhez intézett április 30-i felhívásának,104 mely a munkácsi várban őrzött 
politikai foglyok szabadon bocsátását szorgalmazta. A foglyok lengyel szárma-
zású volt cs. kir. katonatisztek voltak, kiket egy 1840-es galíciai Összesküvés mi-
att ítéltek várfogságra. A munkácsi polgárok — szívükön viselvén az ügyet — 
Kralovánszky László uradalmi tisztviselő vezetésével egy hatvantagú küldött-
séget bíztak meg azzal, hogy jobb belátásra bírja a várparancsnokot. Az őrnagy 
arra hivatkozott, hogy a főhadparancsnokságtól nem kapott utasítást, május 

101 1848, ahogyan a kortársak látták. A szabadságharc története levelekben. Összeáll.: Deák 
Imre. Bp. é. n. [1942.] 66-67. 

102 Nemzeti (52.) 1848. júl. 11. 203. 
103 Ember Győző: Iratok i. m. 148-154. 
104 Az április 30-i miniszterelnöki felhívás Kossuth szorgalmazására született. Kossuth április 

26-i átiratát Batthyányhoz 1. KLÖM XII. i. m. 73. és Batthyány iratai i. m. I. 398-399. 



2-án azonban mégis hajlandó volt elengedni a foglyokat.105 Összesen tizenegy 
tiszt szabadult, ketten fogságban maradtak. A kiszabadulókat a város polgárai 
mártírként köszöntötték, és a legjobb vendéglátásban részesítették, ők pedig 
hálás nyilatkozatot intéztek „Munkács város tisztelt közönségéhez" és megkö-
szönték a polgárok közbenjárását.106 

A szabadságukat újra elnyertek közül a legtöbben hazatértek, Auffenberg 
Norbert azonban, aki korábban hadnagyként szolgált a 31. (Leiningen) gyalog-
ezredben, nevét Ormaira magyarosítva Magyarországon maradt, majd száza-
dosként belépett a Woroniecki-féle lengyel vadászcsapatba. Az 1840-es pán-
szláv összeesküvés miatt hét év vizsgálati fogság után 1847-ben tizennégy év 
vasban letöltendő várfogságra ítélt Ormai 1848. októberben honvéd százados, 
parancsőrtiszt, később őrnagyként Kossuth szárnysegéde lett. 1848. december 
22-én kapott megbízást egy honvéd vadászezred szervezésére. Sikeres tevékeny-
sége nyomán újabb ezredek alakítására is felhatalmazták és a szabadságharc végé-
ig összesen négy vadászezredet állított fel. Ezek felfegyverzésére azonban jórészt 
már nem került sor. Márciusban alezredessé, áprilisban ezredessé léptették elő 
és a vadászezredek főfelügyelőjévé nevezték ki. Ormai harctéri babérokat nem 
szerzett ugyan, de szervezési képességei megmutatkoztak. Tevékenysége ellen 
azonban panaszok érkeztek, a rábízott pénzzel többször elszámolási nehézségei 
voltak. A szabadságharc végén, augusztus 7-én lemondott tisztségeiről, de az 
országot nem hagyta el. Pankotán — ahová családi ügyei szólították — esett cs. 
kir. fogságba, Haynau az ő sorsán keresztül mutat ta meg, hogy is képzeli a 
rendcsinálást Magyarországon. 1849. augusztus 22-én Ormait Aradon rögtön-
ítélő bíróság elé állították, kötél általi halálra ítélték, és aznap felakasztották. 
Ó volt az első aradi vértanú.107 

Lenkey századának hazatérése 

1848 nyarán és őszén az északkeleti vármegyék egyre gyakoribb vendégei-
vé váltak a Galíciából érkező magyar legénységű huszáralakulatok. Bár a ma-
gyar kormány mindent megtett az idegen földön állomásozó ezredek mielőbbi 
hazavezénylése érdekében, ez csak igen lassan és vontatottan haladt. A nem 
ritkán már több mint tíz esztendeje idegen országokban állomásozó századok 
katonái, „a haza hívó szavára" indultak el állomáshelyükről Magyarország felé, 
miután úgy érezték, hogy hiába várják az őket hazavezénylő parancsot feletteseik-
től. A kisebb-nagyobb egységek gyakran csak jelentős vérveszteségeket szenvedve 
érték el a határt . 

Az első ilyen hazaszökő alakulat, a később legendássá vált Lenkey-század 
volt. A 6. (Württemberg) huszárezred ezredesi osztályának 2. százada május 

105 Lehoczky T.: Beregmegye i. m. 16-17. Lehoczky szerint Laube Bécsbe sürgönyözött, ahon-
nan nyolc nap múlva kapott kedvező választ, ezért bocsátotta el a foglyokat. A május 2-i fogolysza-
badítás azonban nyolc napon belül történt! 

106 Lehoczky T.: Beregmegye i. m. 17. és 168-169. 
10' Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3 , átdolgozott, 

bővített kiadás. Bp. 2000. 549, Kedves Gyula: Ormai Norbert. In: Vértanúk könyve. A magyar for-
radalom és szabadságharc mártírjai 1848-1854. Szerk. Hermann Róbert. Bp. 2007. 209-211. 



28-án este megszökött a galíciai Mariampolból, akkori állomáshelyéről. Kapitá-
nyuk, Lenkey János vállalva, hogy visszafordítja őket u tánuk eredt, de fogoly-
ként vitték magukkal, ahogy Fiáth főhadnagyot is. Lenkey május 30-án reggel 
átvette a parancsnokságot és Máramarosszigetre vezette a századot.108 A meg-
érkező huszárokat lelkesen fogadták a megye polgárai. Várady Gábor így szá-
molt be erről: „Messze mentünk elibök a kamarai ütőn gyalog, a város hölgyei-
nek színe-java társaságában. Éljen a haza! Talpra magyar, Isten hozott titeket 
vitéz huszárok! - rivalgás töltötte be a levegőt. Örömkönnyek csillogtak az öreg 
huszárok szemeiben, látva, hogy a legszebb hölgyek, mint szórják lovaik elé a 
virágokat, s mint nyújtják a derék bajnokoknak a virágcsokrokat. A tiszteletök-
re rendezett lakomán mindnyájan boldogoknak éreztük magunkat, amikor bár-
melyik közhuszárral koccinthattunk, vagy kezet szoríthattunk."109 Bár Mészá-
ros hadügyminiszter a kormány egyetértésével vizsgálatot rendelt el, a minisz-
tertanács a büntetés elhagyása mellett érvelt és az ország közvéleménye is ha-
tározottan melléjük állt. Több vármegye — elsőként Máramaros — hivatalos 
iratban kérte büntetésük elengedését és nyilvánosan kiállt mellettük.110 A vizsgá-
lat lezárultával, mivel a század is megbánást tanúsított eltekintettek a büntetés-
től, és a délvidéki szerb felkelők elleni védelemre szerveződött sereghez irányítot-
ták őket Szegedre. A Máramarosszigeten állomásozó 9. (Hartmann) gyalogezred-
beli helyőrség és annak őrnagya kétszer is kísérletet tet t lefegyverzésükre, egy 
ízben pedig verekedés is kitört a két alakulat legénysége között. A helyzetet a 
század elvezénylése oldotta meg, előbb Viskre, majd a Délvidékre. Az ottani 
harcokban a század már augusztusban kitüntette magát.111 

A Lenkey-század mellett több huszáralakulat is megfordult az északkeleti 
megyékben. Júniusban a 10. (Vilmos) huszárezred két osztályát vezényelték haza, 
az ősz folyamán pedig az ezred többi része is hazaszökött. Szemben azonban a má-
jusi szökéssel, az 1848. őszi események már a magyar politikai és katonai vezetés 
támogatásával, szervezetten történtek. Bereg és Máramaros megyébe a Galíciából 
hazainduló alakulatok érkeztek, a 6. (Württemberg)-, a 8. (Coburg)-, és a 10. (Vil-
mos) huszárezred állományából. Ezek az akciók már véres veszteségekkel jár-
tak, és nem egyszer kudarcba fulladtak. 

Helyi események a napilapokban 

A négy vármegye területén tapasztalható hangulatot és a mindennapok 
valóságát jól mutatják a különböző napilapok, és a hivatalos lap, a Közlöny ha-
sábjain közölt helyi tudósítások. A különböző indíttatásból tollat ragadó helyi 
informátorok azonban gyakran egy-egy lapon belül is reagálnak egymás tudósí-

108 Két tiszt, egy őrmester, kilenc tizedes, 117 közvitéz, két tisztiszolga, vagyis 131 ember és 
137 ló. 

109 yárady Gábor. Hulló levelek. Máramarossziget, 1892. 104-105. 
110 Máramaros megye hivatalos feliratát a nádorhoz és ennek megküldését Szabolcs megyé-

nek, valamint ez utóbbi levelét a hadügyminiszternek 1. Szabolcs vármegye i. m. 115-117. 
111 Urbán Aladár-, „...értesítve valánk a Hazátul, hogy siessünk védelmére..." Lenkey száza-

dának hazatérése 1848-ban. Hadtörténelmi Közlemények 105. (1992: 3. sz.) 3-36. 



tásaira, és többször cáfolják is azokat. A különböző beszámolók így jól mutatják 
a helyi politikai élet hullámzását is. 

Bereg megyéből a Közlöny augusztus végéig nem közölt tudósítást, a többi 
lapból azonban nyomon követhetőek az események. A megyei közgyűlés márci-
us 27-én üdvözölte a változásokat és már ekkor indítványozta a munkácsi len-
gyel foglyok szabadon bocsátását. Ez utóbbi támogatására felszólították a többi 
megyét is. Május elején rendben megtörtént az űj törvények kihirdetése, a köz-
gyűlést felváltó 150 tagú bizottmány megválasztása és a választókerületek fel-
osztása. Döntés született arról is, hogy az úrbéri törvények megmagyarázása 
céljából küldöttséget küldenek ki, a megye orosz ajkú népességének nemzetőri 
összeírása pedig megtörténik ugyan, de fegyvert nem kaphatnak. A június 5-i 
bizottmányi ülésen a megye bizalmat szavazott a kormánynak és a Galíciából 
szökött huszárszázadot támogató határozatot hozott.112 

Ung megyében már a március 27-i közgyűlés üdvözölte a változásokat és 
hódoló nyilatkozatot küldött Batthyány miniszterelnöknek. A Budapesti Hír-
adó beszámolója szerint: „A nádor levele megéljeneztetett, a miniszterelnök so-
rait éljenkitörések kísérték, a király neve áhítattal határos éljenkiáltásokban 
részesült!" A megfelelő mennyiségű ezüstpénz hiánya már április elejétől kezd-
ve a legfontosabb helyi probléma volt, ezt a megyei vezetés pénzsegély kiesz-
közlésével próbálta megoldani. A megyében — ahogy másutt is — májusban 
megalakult a megyei bizottmány, kijelölték a választókerületeket, és június 
23-ára tűzték ki a képviselőválasztásokat. A nemzetőrséget júniusra sikerült 
megfelelően megszervezni, de fegyverekkel nem rendelkezett. A Nemzeti tudó-
sítása szerint az orosz ajkú lakosság „elszántan sereglett" a nemzetőrség zász-
laja alá, a szlovákság inkább „borzadt" tőle. A május 24-i bizottmányi ülés bi-
zalmáról biztosította a felelős minisztériumot és elrendelte az új törvények 
többnyelvű kinyomtatását és közzétételét. A Nemzeti július közepén „egy igaz-
ságbarát oroszmagyar" tollából közölt tudósítást, melyben a szerző a megyei 
oroszajkú népesség állapotáról adott részletes beszámolót, és úgy látta, hogy a 
választásokon a politikai játszmákban csak felhasználták a ruszin nemzetisé-
gűeket és papjaikat. A Közlöny július 28-i tudósítása beszámolt a megyei tiszt-
újításokról és a helyi pénzügyi nehézségekről. Ez utóbbi miatt nem tudtak ele-
get tenni a 9. honvédzászlóalj parancsnoka, Vitális Sándor őrnagy felhívásá-
nak, aki az újoncozás folytatására szólított fel. A tudósító szerint az addig 
küldött 130 fő mellé azért nem tudott több újoncot küldeni a megye, mert a 
toborzási költségekre sem volt elég pénze.113 

Máramaros megyében március 30-án tartottak rendkívüli közgyűlést, me-
lyen köszönetet mondtak őfelségének a tett új intézkedésekért, és bizalmat sza-
vaztak Batthyány miniszterelnöknek. A megyében a nemzeti színek viselése 
vált jellemzővé és elkezdődött a nemzetőrség szervezése is. A kétfejű sasos cí-

112 Pesti Hírlap (24.) 1848. ápr. 9. 313, (52.) 1848. máj. 10. 421, (58.) 1848. máj. 17. 444, (80.) 
1848. jún. 11. 541, Budapesti Híradó (851.) 1848. jún. 1. 522, Jelenkor (61.) 1848. máj. 23. 252. 

113 MOL MOIB (H 1) 1848: 220, 511, ONőHt, Közösen kezelt általános iratok (H 92) 1848: 
2388, Budapesti Híradó (805.) 1848. ápr. 6. 330-331, Jelenkor (66.) 1848. jún. 4. 273, (76.) 1848. 
jún. 29. 310, Nemzeti (19.) 1848. jún. 1. 72 , (21.) 1848. jún. 3. 79 , (59. és 60.) 1848. júl. 19-20. 231. 
és 235, Közlöny, Hivatalos lap. (56.) 1848. aug. 4. 262. 



mereket a kamarai épületekről mindenhol levették. A közgyűlés külön levélben 
folyamodott a miniszterelnökhöz, melyben Szentpály főispáni helytartó érde-
meit terjesztették elő és kérték, hogy amennyiben eddigi állásában nem marad-
hat, akkor valamely más méltó beosztásba kerülhessen. Május 8-án tartották 
az utolsó közgyűlést, ekkor választották meg a központi bizottmányt. Gróf Vay 
Ábrahám főispán visszakerült a megye élére, de Szentpály főispáni helytartó 
korábbi pártatlansága és az ellenzékkel szembeni elnéző magatartása is elisme-
rést kapott. A Közlöny egy június 8-án kelt tudósítást közölt a megyéből, mely-
ben a legfontosabb események (nemzetőrség szervezése, aknasugatagi sóvágók 
lázadása, Lenkey századának érkezése, zsidóösszeírás, országgyűlési választási 
előkészületek) felsorolása mellett a szerző összefoglalóan megjegyezte: „Mind-
emellett megyénk csendes! Itt nyugtalanság jelei mutatkoztak, ott egy pár ha-
vast foglaltak el, de mint midőn olykor sebes szél csap végig a hullámokon, s 
azokat egy percre megingatván, a víz tükre újra elsimul, úgy nálunk is minden 
a legszebb béke jeleit viseli jelenleg." A sóvágók lázadása mondható a legkomo-
lyabb eseménynek. Ennek során az ú j törvényeket hirdető és a nemzetőrség 
összeírására kirendelt megyei küldötteket támadtak meg és súlyosan bántal-
mazták őket, még Miksa császár által adott kiváltságaikra hivatkozva. A megye 
közelben állomásozó nemzetőröket rendelt ki megfékezésükre, akik hamar ren-
det tettek, majd további féken tar tásukra katonaság és törvényszék kirendelése 
történt. Az említett tudósító június 26-i és július 6-i jelentése is a megyei élet 
zavartalanságáról, a közigazgatási és az új törvényekből fakadó kötelezettségek 
teljesítéséről, valamint a megyei nemzetőrség felfegyverzésének nehézségeiről 
számolt be. Említésre méltó esemény volt a Máramarosban állomásozó cs. kir. 
sorkatonaság, valamint a Galíciából szökött magyar huszárszázad július 1-jei 
eskütétele a magyar alkotmányra. Egy a Kossuth Hírlapjában közölt tudósítás 
szerint ezen az eseményen a nemzetőrség is részt vett. A Közlöny július 13-i tu-
dósítása beszámolt a Sziget városi tisztválasztásról, valamint Péterffy Endre 
nemzetőrparancsnok a szigeti nemzetőrosztály előtt letett ünnepélyes esküjé-
ről (július 9.). A július 21-i és 24-i jelentésekben már megfogalmazódott a cs. kir. 
sorkatonák jelenléte miat t érzett aggodalom. Az Észak-Erdélyben állomásozó 
17. (2. román) határőrezred közelsége, valamint a Hosszúmezőn állomásozó 9. 
(Hartmann) gyalogezredbeli század néhány tagja által a polgárokkal szemben 
elkövetett kihágások, erőszakoskodások adtak erre okot.114 

Ugocsa megyében április 3-án hirdették ki az ú j törvényeket.115 Az ese-
ményre nagyszámú polgár gyűlt össze, itt is általános viselet volt a nemzeti tri-
kolór, a kamarai épületekről a kétfejű sast levették. A beszámoló szerint a nép 
nyugodt volt, csak az esetleges kényszerű katonáskodástól féltek. A Pesti Hír-
lap beszámolója szerint a megyében 145 tagú központi választmány (bizott-

114 MOL MOIB (H 1) 1848: 224, 412, Jelenkor (48.) 1848. ápr. 20. 197, (60.) 1848. máj. 21. 
249, Nemzeti (15.) 1848. máj. 25. 57, (19.) 1848. jún. 1. 72, Kossuth Hírlapja (8.) 1848. júl. 9. 31, 
(26.) 1848. júl. 30. 117, (43.) 1848. aug. 19. 195, Pesti Hírlap (29) 1848. ápr. 14. 330 , (43.) 1848. 
ápr. 30. 385 , Közlöny, Hivatalos lap. (12.) 1848. jún. 20. 46-47, (24.) 1848. júl. 3. 9 4 , (35. mell.) 
1848. júl. 14. 152, (43.) 1848. júl. 22. 193, (53.) 1848. aug. 1. 246., (55.) 1848. aug. 3. 259, (70.) 
1848. aug. 18. 344. 

115 Nyilvánvalóan a reformokról, a tervezett törvényekről volt szó. 



mány) alakult, melynek tagjai között 17 lelkész, 54 régi birtokos, 12 iparűző és 
82 volt jobbágy kapott helyet. Ha azonban összeadjuk a számokat 165 főjön ki, 
így a forrás nem túl megbízható, de a foglalkozási arányokat valószínűleg jól 
mutatja. A Közlönyben megjelent 1848. május végi jelentés az egyszerű nép föl-
desurakkal szembeni bizalmatlanságáról számolt be, mind a jobbágyfelszabadí-
tást és a földek átadását illetően, mind a nemzetőrség majdani felhasználásával 
kapcsolatban. Ezenkívül a régi félelmek és beidegződések továbbélését mutat-
ta, hogy a rendes katonaságba történő besorozástól, valamint az urak összeját-
szásától a „jó királlyal" és népével szemben tartot tak a leginkább a helyiek. 
Amellett, hogy a megye ezüstpénzhiánnyal is küzdött, a nyugalmat egyedül a 
június 20-i képviselőválasztás zavarta meg.116 

Nyár végén, 1848. augusztus 24-én István nádor és Szemere belügymi-
niszter kinevezte Mihályi Gábort, Máramaros vármegye román származású or-
szággyűlési képviselőjét a magyarországi román és ruszin nemzetiségek által 
lakott törvényhatóságok, azaz Máramaros, Ugocsa, Bereg, Ung, Szatmár, Kö-
zép-Szolnok, Kővár-vidék és Kraszna megyék, valamint a 17. (2. román) határ-
őrezred királyi biztosává. Feladata a nemzetiségi lakosság felvilágosítása és a 
békét veszélyeztetők elleni határozott fellépés volt. Szemere belügyminiszter 
külön utasításban szabta meg Mihályi számára, hogy a nép jogos sérelmeit or-
vosolja, de szükség esetén lépjen fel határozottan. Céljai számára lehetőleg 
nyerje meg a görögkeleti papság, valamint a határőrezred néhány tisztjének 
támogatását.117 Mindez arra utalt, hogy a kormány tartott az eddig nagyobb 
megmozdulásokat nem szervező, de a közeli Észak-Erdélyben állomásozó román 
határőrök által bujtogatott helyi nemzetiségi lakosság esetleges lázadásától. Nem 
véletlenül. A szeptemberben meginduló horvát támadás és az udvarral történő ok-
tóber eleji végleges szakítás nyomán hamarosan Máramaros megye déli részén is 
fellángoltak a harcok. A munkácsi vár október végi biztosítása után Északke-
let-Magyarország vármegyéinek hamarosan a galíciai császári csapatokkal szem-
beni határvédelemre kellett berendezkedniük, területük pedig a szabadságharc 
egyik mellékhadszínterévé vált. 

116 Pesti Hírlap (29.) 1848. ápr. 14. 330, (92.) 1848. jún. 27. 592-593, Közlöny, Hivatalos lap. 
(2.) 1848. jún. 9. 7. 

11 ' Hermann R.: A kormánybiztosi rendszer i. m. 35. és Szőcs Sebestyén: A kormánybiztosi in-
tézmény kialakulása 1848-ban. Bp. 1972. 174-176. 





Maczák Márton 

NEW YORK VILÁGVÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK GAZDASÁGI 
ÉS TÁRSADALMI HÁTTERE 1865-TŐL 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚIG 

New York városának jelentősége az amerikai polgárháború után (1861-1865) 
folyamatosan növekedett. Minden fontos jellemző tekintetében — gazdasági erő, 
népesség nagysága, a város kiterjedése, etnikai és politikai sokszínűség — egyér-
telmű, hogy a 19. század vége és a 20. század eleje volt az időszak, amikor New 
York világvárossá vált. 

1874-ben például az összes amerikai export 61%-a New York kikötőjén ke-
resztül bonyolódott, tíz esztendővel később már az USA-ba belépő kávé, tea, cu-
kor, ruhanemű, drágakő és bor nagyobb része is először a New York-i vámházba 
került. A Hudson és az East River között fekvő város a világ legforgalmasabb ki-
kötője lett, a beszedett illetékek az Egyesült Államok kincstárát soha nem látott 
mértékben növelték. A tendencia ráadásul évtizedekig fennmaradt, mert New 
York 1910-ig az össznemzeti import 50%-a tekintetében jelentette a kaput.1 

A külkereskedelem azonban csak az egyik bástyája volt a város virágzó 
gazdaságának. 1880 körül New York már az ország vezető munkaadója- és köz-
vetítője, ahol több nagyáruház, úgynevezett „emporia", illetve szakosodott kis 
üzlet működött, mint bármelyik másik amerikai városban. 

A. T. Stewart 1846-ban alapította híres áruházát, amely a városban az el-
sőnek számított. Az áruház a következő 30 évben többször költözött, de 1876-
ban a 10. utca és a Broadway kereszteződésénél végső otthonra lelt.2 Ebben az 
időben New York fő bevásárló negyede, a „Ladies Mile" a 8. utcától a 23. utcáig 
futott.13 Keleti oldalon a Broadway, nyugati részről a 6. sugárút határolta a ko-
rabeli bevásárló utcát. New Yorknak több másik elegáns üzlete is volt. Macy 
komplexuma a 6. sugárút és a 11. utca kereszteződésénél, Altman áruháza négy 
tömbbel északra helyezkedett el. A legdekoratívabb áruház a Siegal Cooper 
volt, amelyben a főbejárat oszlopai mellett egy hatalmas szökőkút fogadta a lá-
togatót. Az áruház Altman központjával közvetlenül szemben épült fel. Lord & 
Taylor üzlete a Broadway és a 20. utca találkozásánál épült fel, nem messze Ar-
nold Constable áruházától, amely csupán egy tömbbel délre helyezkedett el 

1 Moses Rischin: The Promised City. New York 1962. 5-6.; valamint Thomas Ressner. The 
Golden Door. New York 1977. 9. 

2 Ekkor került John Wanamaker tulajdonába az áruház. 
3 Ez a kereskedelmi forma is követendővé vált. Chicagóban a mai napig az ún. Magnificent 

Mile a sétálóutca, amely egy mérföld hosszan elnyúlva ideális lehetőséget ad a vásárlásra. 



tőle. A korszak legkésőbb felépült nagyáruháza a Ladies Mile-on a Stern Bro-
thers tulajdonában volt, a 23. utca és a 6. sugárút metszéspontjánál.4 

A kereskedelem mellett a legnagyobb befektetési bankok is New Yorkban 
működtek, a város tőzsdéje pedig a legnagyobb forgalmat bonyolította az ame-
rikai tőzsdék között. Jól mutat ja ezt, hogy 1886-ban egyetlen napon egy millió 
részvény cserélt gazdát. A város bankházainak ereje lehetővé tette, hogy a vá-
ros és egész New York állam átvészelje, túlélje az 1873-as és 1893-as nagy gaz-
dasági pánikot. A bankok meghatározták a Wall Street-et, és ez által a nemzet 
egész gazdaságát, beleértve a gyorsan növekedő ipari szektort is.5 

1900-ra a 100 legnagyobb amerikai vállalatból 69 központja New York 
Cityben volt. 1870 és 1890 között a város ipari létesítményeinek a száma meg-
duplázódott, az össztőkéjük pedig 181 millió dollárról 426 millióra emelkedett. 
Ezekben az években az erőteljes bevándorlásnak köszönhetően a munkaerő 49 
százalékkal emelkedett, az általa termelt összérték pedig 50 százalékkal nőtt.6 

1890-ben New Yorkban 25.399 gyár működött, amelyek 299 különböző ter-
méket gyártottak, több mint 777 millió dollár értékben. A város gyárai többek kö-
zött bútorokat, ékszert és szivart állítottak elő, továbbá a város fenntartotta első-
ségét a nyomdák és a kiadóipar területén is. Az eredmény nagy része azonban a 
könnyűipar termékeinek, a textil- és ruhaiparnak volt köszönhető. Az óriási ter-
melékenységhez hozzájárult New York kiváló infrastruktúrája, csatorna- és vasúti 
hálózata, amely párhuzamosan tette lehetővé Új-Angliával, a déli államokkal és az 
európai országokkal történő kereskedelmet.7 Az előállított ipari termékek e több 
irányú hatalmas felvevőpiaca pedig tovább gyorsította a növekedést. 

New Yorkban költségesnek számított üzletet nyitni, mert megfelelő terü-
let csekély mértékben állt rendelkezésre s ezért nagyon költséges volt, továbbá 
nagy tőkét kívánt az ipari üzemek kiépítése is. Az adók magasak voltak, a köz-
lekedés igen sokba került. Ennek eredményeként csak a könnyűipar és a feldol-
gozóipar válhatott nyereségessé. A gyárak és az üzletek jellemzően egy tömb-
ben helyezkedtek el. Száraz árut kínáló boltok alapvetően a 11. és a 23. utcá-
ban, továbbá a Broadway-en és a 6. sugárúton sorakoztak. Ezek a boltok azokat 
a vevőket próbálták becsalogatni, akiket taszított a nagyáruházak személyte-
lensége. A bőrtermékek bentebb a központban, az ékszerboltok pedig a Maiden 
Lain-en helyezkedtek el. A Fulton halpiac az East Rivernél található kikötőnél, 
az úgynevezett Newspaper Row — 11 nagyobb kiadó otthona — a városháza, a 
híres-hírhedt City Hall mellett épült ki.8 

A város kiterjedése, fizikai nagysága lépést tartott a gazdaság szárnyalá-
sával. Ennek eredménye volt számos fontos fejlesztés a város infrastruktúrájá-
ban 1865 után. Egy angol látogató, George Fox 1868-ban másodszor utazott 
New Yorkba és azt jegyezte fel, hogy „a város általános jellemzői a korábbiak 

4 Jennifer Dunning: „Browsing in the Phantom Empire". In: New York Times, 1976. novem-
ber 5. 

5 Ressner, T.: Golden Door i. m. 9.; George Lankevich - Howard Furer: A Brief History of New 
York City. Port Washington 1984. 180. 

6 Rischin, M. : Promised City i. m. 4. 
7 Lankevich, G. : Brief History i. m. 179.; Eugene Moehring: Public Works and the Patterns of 

Urban Real Estate Growth in Manhattan 1835-1894. New York 1981. 26-37. 
8 Rischin, M. : Promised City i. m. 6. 



szerint megmaradtak; mert a Governor Island, a Battery park, az északi folyó 
és kikötői, továbbá a Trinity Church is ugyanolyan maradt, viszont minden 
más megváltozott".9 

Fox tulajdonképpen csak a kezdetét látta a fejlődésnek. A legfontosabb fej-
lesztéseket még be kellett fejezni, illetve részben el sem kezdődtek. A Central Park 
például épülőben volt, de csak 1875-ben fejezték be. Már pusztán a park tervezése 
jelentős hatással volt az 57. utcától északra található területre, ahol a park építésé-
ig a kedvezőtlen, rideg természeti környezet, a sziklás és dimbes-dombos táj csu-
pán olcsó fából készült bérkaszárnyák építését ösztönözte. A gáz- és vízellátás ek-
kor csak Manhattan alsó részén (lower Manhattan) volt kiépítve, és a 16. utcától 
északra teljesen hiányzott. Sőt, a területet még a máshol már jellemző négyzet-
rácsos felosztásba sem osztották még be, továbbá a Broadway kivételével egyik 
sugárút sem érte el a 64. utcát, mert a legtöbb „mocsarakba és kisebb szakadé-
kokba torkollott".10 

A park építésének ötlete érdekes módon éppen a kedvezőtlen természeti 
adottságokból kiindulva adódott. A városatyák úgy gondolták, hogy a házépítés 
nem lenne praktikus ezen a területen, de a park kiépítése a környék beépítését 
kedvezően befolyásolná. Pontosan ez történt. Az a várakozás, hogy a barátságos 
természeti környezet vonzza a tulajdonosokat és bérlőket, az 59. utca környé-
kén komoly ingatlanspekulációt váltott ki, már jóval a park befejezése előtt. 
Hasonló megfontolásokból épített a város aszfaltozott járdákat, szennyvízcsa-
tornákat, gáz- és vízvezetékeket. Ezek a lépések vonzották az ingatlan-befekte-
tőket és ezzel hosszú távon növelték a város adóbevételeit.11 

A Far East Side területén szintén létrehoztak egy parkot az 1870-es években. 
Ez a terület párhuzamos volt a folyóval, a 81. utcától a 90. utcáig terült el. Itt volt 
a főpolgármester háza, továbbá egy hangulatos sétálóutca az East River mentén.12 

Ahogy a Central Park esetében, itt is kedvező hatása volt a fejlesztésnek az ingat-
lanok értékére, és ösztönözte a kőházak építését a középosztály számára egy olyan 
területen, amely korábban csak a felső tízezer, mint az Astor, Rhinelander, Scher-
merhorn családok terebélyes házainak adott otthont. 1890-re összességében igaz, 
hogy Manhattan mindkét oldalán észak felé húzódott.13 

A közlekedés fejlesztésének a hiánya viszont egyelőre akadályozta a további 
északi irányú terjeszkedést. A megfelelő infrastruktúra hiánya különösen 1874 
után vált komoly problémává, amikor Manhattan annektálta Westchester megye 
déli részét, amely magába foglalta Morrisania, West Farms és Kingsbridge váro-
sait. Alsó-Westchester keleti részeit húsz évvel később csatolták New Yorkhoz, 
végül a két területet Bronxnak nevezték el.14 A városi vasútvonalakat, és lovak 

9 Albert Fein: „Centennial New York, 1876" In: New York: The Centennial Years, 1676-1976. 
Szerk. Milton M. Klein. Port Washington 1976. 75. 

10 Moehring, E.\ Public Works i. m. 41. 
11 Moehring: i. m. 42. 
12 A Gracie Mansion a 88. utcában 
13 New York Times, 1995. április 2. 
14 Jonas Bronck tiszteletére, aki elsőként telepedett le itt. 



vontatta omnibuszokat üzemeltető cégek azonban egyelőre e fejlődés dacára 
sem tervezték a terjeszkedést.15 

A szórványosan működő utcai vasutak egyébként nagyon kényelmetlenek 
voltak. „Az emberek össze voltak zsúfolva, s be-és kiszálláskor a ruhák teljesen 
összeaszalódtak. Továbbá a zsebtolvajoknak köszönhetően a jegyzetkönyvek, 
órák és ruhatűk gyakran eltűntek." Másrészt az utcai vasutak fejlődést jelen-
tettek a csörgő lóvonatokhoz képest, mert a síneket megfelelőn beillesztették a 
földbe, és ez jóval simább utazást eredményezett. A sínek óránként 6-8 mérföld 
megtételét tették lehetővé, de a sínek száma elenyésző volt a város egyre növek-
vő igényeihez képest. Az üzletembereknek ebből a szempontból is nagy segítsé-
get jelentett az ekkoriban feltalált telefon, mert az 1870-es évektől kezdve az 
irodájukból is tudtak kommunikálni, ezzel legalább részben megszabadulva a 
távolság és zsúfoltság problémájától.16 

Számos ok miatt egyéb módjait is szükséges volt megtalálni a sziget átsze-
lésének, illetve a fejlődő északi rész könnyebb elérésének. Alapvetően két vá-
lasztási lehetőség volt: a londonihoz hasonló földalatti vasutak; vagy olyan föld 
feletti vonalak, amelyek az utcák felett futnának. Technológiai érvek miatt az 
utóbbira esett a választás, bár számos érv- és ellenérv volt mindkettő mellett. A 
döntő érv az volt, hogy a földalattik tekintetében New Yorknak meg kellett vár-
nia az elektromos motor feltalálását, mert a gőzmozdonyokból kiáramló füst 
problémákat okozott volna a hosszú alagutakban, amelyeket a „metró" esetén 
meg kellett volna építeni a korabeli Manhattanben. Ennek megfelelően 1883-ra 
már „el"-lek (rövidítése az angol magasvasút kifejezésnek) közlekedtek a 2., 3., 
6. és 9. sugárúton, majd a következő tíz évben ezeket és más vonalakat is kiter-
jesztették Bronxba. Az el-lek ekkor már összesen több mint 200.000 utast szál-
lítottak. Közben Brooklyn is kezdte kiépíteni a saját hálózatát. Ahogy a többi 
vonal esetében, úgy Brooklynban is magánvállatok építették és tulajdonolták a 
járatokat, valamint szedték be a viteldíjat.17 

Az el-lek ellenzőinek azonban igaza lett. A járatok hangosak és piszkosak 
voltak, továbbá beárnyékolták az utcákat, amelyeket átszeltek. Az ingatlanok 
értékei a vonalak által érintett sugárutakon zuhanni kezdtek, és csak olcsó bér-
házakat építettek ezután itt a munkásosztálynak. Az el-lek mindazonáltal a 
New York-i városkép immanens részei maradtak, sőt az 1890-es években Brook-
lynban, Queensben és Bronxban továbbiakat létesítettek. A járatok egészen a 
második világháború végéig üzemeltek, azonban a századforduló után már nem 
tudták kielégíteni az elvárásokat. Az ugrásszerűen növekvő közlekedési igénye-
ket a földalattik kiépítése oldotta meg, amelyek közül az első a Broadway alatt 
kezdett el üzemelni 1904-ben.18 

A földalatti vonal kiépítéséről már 1864 óta folytak a viták az üzletembe-
rek, befektetők és politikusok között New Yorkban. 1863-ban London ugyanis 

15 Peter Derrick-. „Rapid Transit in New York: Its Development and Impact on the City". In: 
New York Affairs, 1986. május. 3. 

16 Robert Daley, The World Beneath the City. Philadelphia 1959. 60; Derrick, P: „Rapid Transit" 
i. m. 7. 

17 Fein, A.: „Centennial New York" i. m. 84. 
18 Derrick, P.-. „Rapid Transit" i. m. 15-16. 



megnyitotta az első gőzzel hajtott földalatti vonalát. A vita azonban eredmény-
telen maradt az alagút-probléma, illetve politikai akadályok miatt. A földalatti 
mellett álló érdekkörökkel ugyanis szemben állt a már működő közlekedési le-
hetőségek védelmezőinek befolyásos befektető csoportja, továbbá New York ál-
lam törvényhozása. A tagállami törvényhozó testület egyben a szükséges enge-
délyek kiadásának letéteményese volt. A lobbisták mindkét oldalon erősnek bi-
zonyultak, így végül 1894-ig nem történt előrelépés. Ekkor azonban elfogadták 
a törvényhozók a Rapid Transit Act nevű törvényt, amely lehetővé tette a vá-
rosnak a földalatti vonalak építését. A város lehetőséget kapott kötvények áru-
sítására, hogy előteremtse a szükséges összeget, továbbá az útvonalak megha-
tározására. Az építést végül magántársaságok végezték, amelyek üzemeltetési 
jogot is szereztek meghatározott időperiódusra. 1900-ra az újonnan megszerve-
zett Interborough Rapid Transit Company (IRT) megkezdte a földalatti első 
szakaszának építését a City Hall-tól a Broadwayen keresztül a 145. utcáig. 
Nyolc évvel később már egész lower Manhattanbői viszonylag gyorsan lehetett 
utazni Bronxba elektromos hajtású járatokon.19 

A földalatti fejlesztése azonban nem szüntette meg a zsúfoltságot, amely a 
város szegényebb negyedeiben tovább nőtt. A Lower East Side egyes részeiben 
900 ember lakott egy acre nagyságú területen. Összességében 1905-ben a 10. 
kerületben, amely magába foglalta a Lower East Side-ot is, 643.8 ember jutot t 
egy acre-re Manhattan egészének 71.7-es átlagával szemben.20 A városatyák-
nak ehhez kapcsolódóan egy komoly problémával kellett szembesülnie. Egy-
részt a magánberuházók nem folytatták az olcsó lakhatási lehetőségek építését 
a sziget felső részein, amíg nem lehettek biztosak abban, hogy elegendő ember 
élhetne ott és járhatna közben munkába a belvárosba. Másrészt viszont a város 
nem volt hajlandó a további földalatti vonalak építését ösztönözni, attól tartva, 
hogy nem lesz elég lakóépület a munkásosztály számára a külső részeken. 1910 
után — minden idők legintenzívebb bevándorlásának évtizedét követően — 
megoldódott a probléma. A magánvállalkozók újabb és újabb olcsó bérházakat 
létesítettek, mert közben sor került a földalatti-hálózat fejlesztésére a város 
nagy részén. Yorkville, East Harlem és South Bronx külvárosai így váltak aztán 
az alacsony jövedelmű New York-iak otthonaivá. A munkások úgy lakhattak az 
új bérházakban, hogy közben legfeljebb 45 perc tömegközlekedés révén a mun-
kahelyükre értek.21 

A népesség egyre nagyobb része lakott abban a közeli városban is, amelyet 
holland telepesek alapítottak 200 évvel korábban és Breuklynnak neveztek el. 
A 19. század végére az írásmódot Brooklynra angolosították. A terület közben 
kinőtte az eredeti kisközösség határait a felföldön, amely az East River-en ke-
resztül nyugat felé nézett. Brooklyn tulajdonképpen falvak összességeként 
New York egyik külvárosa volt, amelyet többnyire olyan emberek laktak, akik 
bár Manhattanben dolgoztak, de inkább egy kevésbé zsúfolt területet válasz-

19 Derrick: i. m. 10-11., 20. 
20 Derrick: i. m. 27. 
21 Charles Lockwood: „Quintessential Housing of the past: Tenements Built for the Poor". In: 
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tottak lakóhelyül. Más megfogalmazásban Brooklyn „város volt a városban sa-
ját hivatásos tűzoltósággal, rendőrséggel és iskolahálózattal".22 1869-re csak-
nem 400.000 ember tekintette Brooklynt az otthonának. A terület népessége 
kevesebb mint a fele volt New York-énak, de így is nagyobb volt, mint Boston, 
Chicago, St. Louis vagy San Francisco lakossága, továbbá dinamikusan növeke-
dett. Az intenzív fejlődés motívuma természetesen gazdasági volt. „Brooklyn 
egy komoly ipari-kézműves központ volt: az üveg-, acél-, konzerv-, ruha- és 
kalapipar virágzott; seprű-gyártók, whisky és sörfőzdék működtek, valamint 
ragasztót állítottak elő".23 

Öt jól szervezett kompjárat kötötte össze Brooklynt népesebb szomszédjá-
val. Mindegyik különböző állomásokról indult Brooklynból és Manhattan szi-
get eltérő pontjain ért partot. „13 hajó közlekedett oda- és vissza, éjjel és nap-
pal, hozzávetőleg 1000 átkelést lebonyolítva 24 óra alatt".24 Sok brooklyni pol-
gár azonban sohasem hagyta el otthonát, mert a helyben fellelhető munkalehe-
tőség mellett egyéb előnyei is voltak az ott élőknek. Az otthonok világítása és 
fűtése kevesebbe került, mert a gáz díja Manhattanhez képest alacsonyabb 
volt, az iskolák magasabb színvonalúak voltak, az utcákat jobban kivilágítot-
ták, továbbá a Navy Yard körüli nyomornegyedet leszámítva biztonságosabb-
nak is számított Brooklyn. Noha a politikusok ugyanolyan korruptak voltak, 
mint New York városatyái, mégis hatékonyabbaknak bizonyultak, mert például 
az utakat és járdákat már azelőtt kialakították, hogy annak szüksége evidenssé 
vált volna. 

Mindezek alapján, amikor a jövőbeni hídról szóló viták megkezdődtek, 
nem volt várható, hogy a brooklyniak lelkesek legyenek az ötlettől. Gyakorlati 
megfontolásokból vezérelve mégis azok voltak. Számos lakos, akiknek naponta 
át kellett kelnie az East River-en, hogy eljusson Manhattanben lévő munkahe-
lyére, biztonságos és megbízható alternatívájához juthatott a kompoknak, mert 
a híd tervei között mind jármű-, mind gyalogút szerepelt. A tervezett híd külö-
nösen értékesnek ígérkezett a téli hónapokban, amikor a folyó befagyása miatt 
szünetelt a kompforgalom. Továbbá a vezető újság, a Brooklyn Eagle is támo-
gatta a híd építését, ahogy a brooklyni politikai vezetés is. Nem mellékesen 
ugyanis mindkettő látta benne a számára jutatot t kenőpénz lehetőséget, a szá-
mos vállalkozó és beszállító révén, akik munkát kaptak a híd építésekor.25 

1867. április 16-án New York állam törvényhozása lehetővé tette a New 
York Bridge Company nevű magáncég megalakulását, amelyet brooklyni politi-
kusok kis csoportja hozott létre, hogy megvegye a szükséges földeket és járulé-
kokat szedjen. John Roeblingot, egy jól ismert építészt bíztak meg a híd építésé-
vel, de ő és fia Washington keveset tehettek addig, amíg New York nem támo-
gatta az ötletet. Utóbbi pedig a Tammany Hall (a városháza, illetve a városi 
közgyűlés ismert elnevezése) befolyásos vezetőjének, William Marcy Tweednek 
a jóváhagyását igényelte. Tweed volt a város vezetője 1869-ben, és addig nem 

22 David McCulloch: The Great Bridge. New York 1972. 103. 
23 McCulloch, D.: Bridge i. m. 104-105. 
24 McCulloch-. i. m. 110. 
25 McCulloch-. i. m. 116-117, 119. 



támogatta az ötletet, amíg nem bizonyosodott meg arról, hogy ő és szűkebb köre 
hasznot húzhat az építkezésből. A megfelelő előkészületek megtétele azonban 
időigényes volt, és így a híd elkészülte is csúszott, de Tweed pontosan ezt akar-
ta. Minél tovább lehetett beszállni az építkezésbe, annál gazdagabbak lettek ő 
és a társai.26 

Közben az átlagos New York-iak türelmetlenül várták a híd befejezését, 
mert a brooklyni polgárokhoz hasonlóan ők is számos előnyét látták a létesít-
ménynek. A New York-i kereskedők nagyobb forgalomra számítottak a hídon 
átkelő vásárlók miatt; továbbá a középosztály kedvenc kikapcsolódási pontjai, 
mint Coney Island jobban megközelíthetővé váltak. Sokan emellett úgy gondol-
ták, hogy a könnyebb átkelés lehetősége bátorítani fogja a munkásosztályt a 
Manhattan legzsúfoltabb részeiből történő kiköltözésre, így élhetőbbé téve a 
várost.27 

Az East Rivert átszelő híd építése a 19. század eleje óta napirenden volt, de a 
megvalósulást komoly mérnöki problémák is hátráltatták. Az East River heves fo-
lyású és zsúfolt volt, egy parttól partig érő, s a hajók vitorláit átívelő konstrukció 
jelenthetett csupán megoldást. Roebling ezért egy függőhidat tervezett, amelynek 
egyetlen, megszakítatlan íve óriási kábeleken lógott, két hatalmas kőtoronyból, 
amelyek alul be voltak betonozva a folyóágyba. Az építkezés 1870-ben kezdődött, 
és számos nehézséget kellett átvészelni, de 1883. május 24-én a hidat megnyitot-
ták a forgalom előtt. A motoros forgalom méret és súly szerint fizetett illetéket, a 
gyalogosok pedig fejenként 1 cent híddíjat fizettek.28 

A Brooklyn-híd az egyik fő tényezővé vált, ami nagy New York 1898-as 
megalakulását illeti, de más ösztönzők is ebbe az irányba hatottak. Ennek egyi-
ke az úgynevezett második iskolaháború révén egységesített iskolarendszer 
volt 1895 és 1896 között. A Tammany-ellenes progresszív csoport a „Hetvenek 
Bizottságaként" egy reform elkötelezettségű polgármestert választott, William 
J. Gaynor személyében. Később pedig a Közoktatási Egyesület, amelyet Ni-
cholas Murray Butler vezetett (aki akkor a Columbia egyetem elnöke volt) fel-
számolta az iskolakerületi megbízottakra épülő rendszert.29 

Az egész városra kiterjedő Oktatási Tanácsot hoztak létre, és a központo-
sított rendszert egy hivatásos Felügyelő Tanács vezette. Korábban az első isko-
laháború eredményeként kialakuló decentralizáció nyomán korrupció és hatás-
talanságjellemezte a rendszert. 1896-tól viszont a tanárok kiválasztása írásbeli 
vizsgán alapuló listáról történt. Hivatásos szakértők döntöttek arról, hogy mit 
kell tanítani, és hol épüljenek új iskolák, a szakértők felett pedig egy főfelügyelő 
működött.30 

1899 és 1914 között 38 új iskolát építettek, főleg a régebbi városrészek-
ben. A komoly teljesítmény vezetője az építési főfelügyelő, C. B. Snyder volt. 
Snyder nevéhez fűződik a „H"-alakú iskola megjelenése, amelyben a két szárny 

26 McCulloch: i. m. 128-135. 
2' Lankevich, G.\ Brief History i. m. 171. 
28 McCulloch: Bridge i.m. 24, 28.; Lankevich, G.: Brief History i. m. 172. 
29 Diane Ravitch: The Great School Wars. New York 1974. 139, 147. 
30 Selma Bérről: Immigrants at School. New York 1978. 6. 



lehetővé tet te az elegendő fény és levegő biztosítását valamennyi tanteremr 
ben.31 Érdekes módon nem a Közoktatási Egyesületet megszervező férfiak és 
nők gyermekei voltak a reformok kedvezményezettjei. Az ő utódjaik ugyanis to-
vábbra is magániskolákba jártak. Az új rendszer előnyeit a bevándorlók gyere-
kei élvezték. Jó példája a New York történetére jellemző szimbiózisnak, ahogy a 
„kis idegenekből" a fejlett iskolarendszer J ó amerikaiakat" nevelt. 

1897-ben New York különböző városrészeiben egységesített iskolarend-
szer működött, a két legnagyobb városrészt híd kötötte össze, de az egyes város-
részek még különálló közigazgatási egységek voltak. Az iskolák és a híd azon-
ban erősítette azoknak a vezetőknek az érveit, akik a metropolisz egyesítése 
mellett foglaltak állást. Ilyen befolyásos vezető volt Andrew Green is, aki nem 
kis küzdelem árán végül elérte, hogy New York és Brooklyn helyhatósági vá-
lasztásain 1894-ben feltűnjön a szavazólapokon az ily módon népszavazásra bo-
csátott kérdés. Ekkor természetesen még mindig két tábor állt egymással szem-
ben: a kereskedő elit elsősorban a magasabb adóktól tartók csoportjával har-
colt. A népszavazás eredménye tükrözte a megosztottságot: a többség az egyesí-
tés mellett állt ki, de a brooklyniak igen bizonytalanok voltak: 64.744 támogató 
szavazat ellenében 64.467 ember az egyesítés ellen szavazott.32 

A szavazásba bevont többi terület, így Queens és Richmond megyék, to-
vábbá Dél-Westchester városai támogatták az egyesülést Manhattannel.33 Csu-
pán Eastchester kisvárosa volt Brooklynhoz hasonlóan bizonytalan. Az erős tá-
mogatás hiánya Brooklynban meglepő volt, mert egy Konszolidációs Ligát is 
szerveztek nem sokkal azután, hogy Green javasolta az egyesülés ötletét és en-
nek látszólag komoly támogatottsága volt. Ugyanakkor a Liga támogatóinak 
személyi hát tere világossá teszi, hogy az nem képviselhette Brooklyn egészét, 
csupán annak „kereskedelmi, tőkés és ingatlan spekuláns vezetőit".34 

Utóbbiak arra gondoltak, hogy az egyesült városi kormányzat a maga több 
forrásából nagyobb áldozatot vállalhatna a kikötőért. így karbantartaná a közle-
kedési csatornákat, fejlesztené a dokkokat és raktárakat, valamint ellenőrzése 
alatt tartaná a part menti ingatlanok tulajdonosait. Előmozdítaná továbbá a hajó-
zás, vasúti közlekedés és kapcsolódó infrastruktúra fejlődését, amely a kereskedő-
ket és az ingatlantulajdonosokat egyaránt segítené. Megállapítható, hogy a kikötő 
fenntartása és fejlesztése minden egyesülés-párti csoport központi gondolata volt, 
mert az előzőekben kifejtetteknek megfelelően New York kikötője35 meghatározó 
jelentőségű volt az egész metropolisz szempontjából.36 

Más érvek is szóltak, főleg a manhattaniek részéről az egyesült város mel-
lett. Néhányan a szolgáltatások hatékonyságának növelését várták a város 

31 Berrol, S.: i. m. 143. 
32 David, Hammack: Power and Society - Greater New York at the Turn of the Century. New 
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megnövekedő anyagi lehetőségeitől. Úgy vélték továbbá, hogy az egységes hely-
hatósági vezetés Brooklyn és Queens területét vonzóbbá tenné azok számára, 
akiknek helyre van szüksége, ez pedig csökkentené a népsűrűséget és enyhíte-
né az ahhoz kapcsolódó szociális problémákat Manhattan déli részén. Az érv 
megerősítéseként egy brooklyni újság családi házakat kínált 25 dolláros havi 
bérleti díjért, és két családos otthonokat 10 dollárért családonként. A Manhattan 
Real Estate Record and Builder's Guide egyenesen azt írta, hogy a „könnyebb 
hozzájutási lehetőség a kedvező árfekvésű családi házakhoz segít elválasztani az 
iparban dolgozó szegényeket azoktól a beteg emberektől, akikkel jelenleg körül 
vannak véve".37 

Természetesen kétkedők is voltak a folyó mindkét oldalán. Brooklynban és 
Manhattanben is sokan tartottak a magasabb adóktól és attól, hogy a forrásokat 
nem az ő környezetük fejlesztésére fogják fordítani, hanem valahol máshol hasz-
nálják fel. A reform beállítottságú New York-i polgárok az egyesüléstől a Tam-
many hatalmának csökkenését remélték, a brooklyniak ezzel szemben attól tartot-
tak, hogy a szervezet tevékenysége az ő saját területükön is megerősödik. A való-
ságban a Tammany Hall már kisebb szerepet játszott Manhattanben, mint koráb-
ban. Tweed főnököt elítélték és bebörtönözték 1871-ben. „A főnök körét" pedig az 
úgynevezett Lexow Bizottság meghallgatásai gyengítették meg 1894-ben.38 

Brooklynban elég erős volt az ellenzék ahhoz, hogy pár héttel a sikeres 
népszavazás után megszerveződjön a Lojális Polgárok Ligája. Ennek tagsága 
ugyanolyan előkelőnek számított, mint a Konszolidációs Ligáé: kereskedők, tu-
lajdonosok és egyéb tehetős emberek. Az ő aggodalmaik azonban kulturálisak 
és nem gazdaságiak voltak. „Mindannyian elkötelezettek voltak a brooklyni an-
gol-amerikai protestáns intézményrendszer és életstílus iránt" és azt gondol-
ták, hogy „az idegen, a bérházak elszegényedett lakossága elnyomná őket". Egy 
brooklyni miniszter valószínűleg sokak véleményét tükrözte, amikor világossá 
tette ellenkezését az egyesüléssel kapcsolatban. Azt nyilatkozta ugyanis, hogy 
nem lehetséges a jó kormányzat, ha a nemrég érkezett ú j bevándorlókból álló, 
„Európa politikai szennyvizét" képező csoport fog letelepedni Brooklynban.39 

Végül azonban nyertek az egyesítés-pártiak, főleg Thomas Platt tevékeny-
ségének köszönhetően. Platt volt a Republikánus Párt feje New York államban. 
Úgy gondolta, hogy egy egyesült város kedvezne a republikánusoknak, ezért 
párttársait Albanyban (New York állam fővárosa) arra bíztatta, hogy szavaza-
tukkal a konszolidációt erősítsék. Ezután egy alkotmányozó bizottságot alapí-
tottak, amely meghatározta a kereteit az egyesült területek vezetésének, az 
egységes adóztatásnak és az erős központi kormányzatnak, ezzel elősegítve a „a 
metropolisz teljes és ésszerű fejlődését". A charta továbbá 5 kerületet állapított 
meg, amelyek élén választott elnök állt.40 Létrehoztak továbbá egy fejlesztő ta-
nácsot, amely összehangolta az egyes közmunka projekteket az egész városban. 

37 Hammack: i. m. 203. 
38 Lankevich, G.: Brief History i. m. 155, 195, 172. 
39 Hammack, D. \ Power i. m. 210-211. 
40 Az öt kerület tehát Manhattan, Brooklyn, Bronx, Staten Island és Queens voltak. Ma is ezek 

a kerületek alkotják New York városát. 



Egy választott városi tanács és egy erős polgármester tet te teljessé a vázat, 
amelyet bár először 1901-ben és utána is több alkalommal módosítottak, az 
eredeti s t ruktúra nagy része a mai napig változatlan maradt.41 

New York gazdasági és területi növekedése egyszerre volt oka és következ-
ménye egy még nagyobb arányú változásnak, a népesség emelkedő számának. 
1900-ra a világ nagyvárosai közül csupán London előzte meg New Yorkot a la-
kossága számában. A növekedés a polgárháború után folyamatos volt, a beván-
dorlásban azonban nagyobb hullámok követték egymást. 1870-ben az akkori 
New York területén (vagyis Manhattan szigetén) 942.292 ember élt. A követke-
ző 20 évben a népesség 31.5 százalékkal nőtt. Az ezt követő évtizedben újabb 37 
százalékkal. Ezzel 1900-ban nagy New Yorkban 3.437.202, 1915-ben 5.047.221 
ember élt.42 A lakosság 97 százaléka fehér bőrű volt. A fejlődés nem állt meg. Az 
1920-as népszámlálás szerint 5.620.048 férfi, nő és gyermek élt az egyesített 
városban.43 

Az egész 19. századra igaz, hogy a bevándorlás a gazdasági és területi ter-
jeszkedésnek egyaránt fő oka volt. A kormányzati statisztikák szerint 21.130.475 
férfi, nő és gyermek, érkezett az Egyesült Államokba külföldi országokból 1884 
és 1919 között. A bevándorlók közül hozzávetőleg 16 millióan New Yorkban ér-
tek partot. Az 1890-es években egy komoly recenzió 44 százalékos visszaesést 
eredményezett, de a századfordulón ismét magasba szöktek a számok. 1907 szá-
mított a rekordévnek, ekkor hozzávetőleg 1.3 millió ember érkezett New Yorkba. 
Az 1920-as népszámlálási adatok szerint a város lakosságának 17 százaléka szü-
letett külföldön, vagy legalább az egyik szülője külföldi születésű volt.44 

A legnépesebbnek 1920-ig mindig Manhattan számított, a következő a 
sorban Brooklyn volt. A többi városrészben jóval kevesebben éltek. A bevándor-
lásra az első világháború kedvezőtlenül hatott, de 1920-ban így is New Yorknak 
volt továbbra is a legszínesebb a népességi eloszlása. Valójában már 1880-tól 
egyértelmű volt, hogy több generációt figyelembe véve New York lakosságának 
76-78 százaléka külföldi eredetű.45 

Az 1870 után érkező bevándorlók egy része továbbra is a brit szigetekről 
jött: a 228.824 ír volt köztük a legnépesebb csoport. Az érkezők hadát 49.000 
angolul beszélő kanadai, 1597 ausztrál és majdnem 4000 újfundlandi színesí-
tette. Franciául beszélő kanadaiak is éltek New Yorkban, de a bevándorlók na-
gyobb hányadát ekkor már nem az angolszász és nyugat-európai eredetűek, ha-
nem az Oroszországból, Lengyelországból és az Osztrák-Magyar Monarchiából 
érkező zsidók tették ki. Továbbá az olaszok, valamint kisebb részben a németek 
és a szlávok Közép-Európa különböző vidékeiről. Az olaszok és zsidók a külföldi 
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eredetű népesség 32 százalékát tették ki, az Amerikában élő olasz és zsidó koló-
niának pedig a 61 százalékát alkották. Mindent egybevetve nem meglepő, hogy 
a New Yorkban élők az 1890-es években több idegen nyelven beszélő embert, 
mint angol anyanyelvűt hallottak, amikor végigsétáltak a Broadwayen. 

A nyelvek kaleidoszkópját a színek sokfélesége tette még inkább jellegze-
tessé, bármely másik amerikai városhoz képest. Ugyanakkor tény, hogy a nyu-
gati parti városok több ázsiainak szolgáltak otthonaként, délen pedig továbbra 
is több fekete amerikai élt mint New Yorkban. Ezzel együtt a nem fehér bőrű 
lakosság aránya is számottevő volt a városban. 1870-ben 19.512 fekete lakott 
Manhattanben és Kingsben, 1890-ben 35.872.46 Akkoriban a város ezen két te-
rületén feküdt a metropolisz ipari üzemeinek 78 százaléka, ezzel itt volt a leg-
több álláslehetőség a segédmunkásoknak. 1890-ben már a fekete népesség na-
gyobb részét született New York-iak alkották, de 5675 fő más államokból érke-
zett, valamint 5000 fekete külföldi születésű volt.47 20 évvel később jóval na-
gyobb számban éltek New Yorkban feketék, nem kis részben a déli államok 
diszkriminációs gyakorlatának köszönhetően.48 New York ekkor 83.242 fekete 
otthona, akik közül 4000 a Karib-szigetekről érkezett. Végül 1920-ban összesen 
141.000 fekete élt az egyesített New York öt kerületében, ezzel a népesség 2.7 
százalékát alkotta.49 

A Nyugat-Indiákról érkező bevándorlók ugyan jogilag már 1836 óta szaba-
dok voltak, de a szigetek gazdasági elmaradottsága miatt egyre növekvő számban 
vándoroltak Amerikába. Ahogy az amerikai születésű feketék körében, úgy a 
Jamaicából, Trinidadról, Barbadosról, vagy éppen a Bahamákról származókra 
is igaz, hogy többségben voltak köztük a nők. A férfiakhoz képest ugyanis több 
munkalehetőség adódott a fekete nők számára. Függetlenül a nemüktől, a szi-
getvilágból érkezőket nagyrészt az amerikai feketék által végzett munkákhoz 
hasonló szerepben foglalkoztatták: munkások, szolgák, teherhordók, pincérek 
és pincérnők, ruhakészítők, járművezetők voltak.50 

A nyugat-indiaiak viszont a gyakorlatban sokkal nagyobb üzleti érzékkel 
rendelkeztek, aminek eredményeként a második generációhoz tartozók jóval na-
gyobb eséllyel nyitottak kisebb üzleteket, illetve más saját vállalkozást mint a fe-
keték. A szakmunkások ugyanakkor e helyett sokszor a jobban megfizetett beosz-
totti pozíciót választották az iparban, noha az Európából érkező milliók, és a mun-
káltatók faji alapon történő kiválasztási gyakorlata egyre inkább akadályozta ezt. 
Az európai bevándorlás még hátrányosabb volt a szakképzetlen, született ameri-
kai feketék szempontjából, akik nem versenyezhettek egyenlő feltételekkel az 
Olaszországból és Kelet-Európából érkezett munkásokkal. Herbert Gutman „The 
Black Family in Slavery and Freedom" című 1905-ben kiadott tanulmányából ki-
derül, hogy a 20 évnél idősebb fekete férfiak többsége Manhattanben munkásként 
dolgozott, és csak elenyésző részük kereste kenyerét nem fizikai munkával. Ennél 
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is kevesebben voltak vállalkozók, továbbá rendkívül csekély volt a szabadfoglalko-
zású diplomások aránya köztük. 

New York állam már a polgárháború előtt véget vetett az intézményesített 
faji szegregációnak, és az 1873-ban elfogadott Szövetségi Polgárjogi Törvény a 
feketéknek további védelmet biztosított. 1890-re a színházak, éttermek, közle-
kedés, iskolák, temetők és szavazófülkék származástól függetlenül nyitva áll-
tak mindenki számára. Ennek ellenére a metropolisz fekete lakosai a lakhatási 
és munkalehetőségek terén hátrányos megkülönböztetéstől szenvedtek. A 20. 
század elején a legnagyobb fekete népesség Manhattanben a Tenderloin körzet-
ben élt, a sziget nyugati oldalának 41. és 60. utcája által körbezárt területen. 
Utóbbi volt a San Juan Hill, amely arról kapta nevét, hogy gyakoriak voltak az 
összecsapások a különböző rasszhoz tartozók között, ez pedig a New York-i la-
kosokat a spanyol-amerikai háború során Kubában lezajlott híres csatára emlé-
keztette. Számos jelentős összecsapásra került sor a San Juan Hill környékén, 
de ebben az időszakban a legnagyobb fekete-ellenes zavargásra a Tenderloin-
ban került sor 1900 augusztusában.51 

Manhattan felső részét ma Harlemként ismerjük, a terület a feketék legis-
mertebb lakóövezete az egész Egyesült Államokban. Már a hollandok idején él-
tek itt feketék szolgálóként, illetve a földeken dolgoztak. Néhányan aztán a fa-
luban maradtak a felszabadulásuk után is. A csoport létszáma egyre nagyobbá 
vált a 19. században, amikor a gazdag családokat követve egyre több fekete köl-
tözött szolgálóként Harlembe. Kis közösségekben koncentrálódtak a terület ke-
leti és nyugati oldalán, a 90. utcától északra, egészen a 148. utcáig. Összességé-
ben azonban kevesen éltek ekkor itt, egy 1900-as felmérés szerint csupán egy 
háztömbben érte el a fekete lakosság száma a 100 főt.52 

A képet a földalatti építése változtatta meg. Ez ingatlanspekulációt váltott 
ki, luxus apartmanokat kezdtek építeni a környéken, amelyek nagy részét gazdag 
német zsidók tulajdonolták. A „robbanás" 1904-ben és 1905-ben következett be, 
amikor az ígért földalatti építésének csúszása miatt a várt fehér lakosság végül 
nem költözött át Harlembe. Ha a beruházók nem akarták lebontani az épületeket, 
akkor más választás híján megnyitották azokat a „black community" előtt, a feke-
te kézben lévő afro-amerikai ingatlan társaságot használva közvetítő ügynökként. 
A következő 20 év folyamán Harlem a legnagyobb és leghíresebb fekete városi kö-
zösséggé vált az Egyesült Államokban.53 

A kevésbé tehetős német zsidók az 5. sugárúttól keletre fekvő bérházakba 
költöztek, amikor a 2. és a 3. sugárút magasvasútjait kiterjesztették Kelet-Har-
lembe az 1880-as években. Kiköltözésük a Lower East Side-ról szerencsés for-
dulat volt, mert az éppen egybeesett az orosz és lengyel zsidók tömeges érkezé-
sével, akik egyébként nem tudtak volna hova költözni. A német zsidók elván-
dorlása a Lower East Side nyomornegyedeiből Manhat tan északi részének fej-
lettebb lakóövezetébe helyet teremtett az újonnan érkezőknek, továbbá minta-
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ként szolgált arra, hogy mit érhetnek el Amerikában a zsidók. Noha 450.000 
orosz és lengyel zsidó még mindig a Lower East Side-on élt, 1910-re már az 
1880 után érkezők közül 800.000 fő Harlemben lakott.54 

A Lower East Side-hoz hasonlóan híres a város egy másik szegmense is, 
ahol Harlemhez hasonlóan nem fehérek laktak. Chinatown a 19. század utolsó 
harmadában indult fejlődésnek. 1870-ben még kevés kínai tartózkodott New 
Yorkban, sőt 1890-ben is csupán 1.970 fő. 1900-ra a kínaiak száma hivatalosan 
6.321-re emelkedett. Többségében kínai férfiak éltek New Yorkban. A számuk 
folyamatosan emelkedett, 1920-ban már 8000 kínai élt a városban, akik jó része 
Manhattan alsó részén lakott.55 

Chinatown eredete néhány tengerész érkezéséhez kapcsolódik, akik hajó-
ja New York öblében 1835-ben zátonyra futott. 1850 körül egy újabb csoport ér-
kezett, majd egy harmadik hullám is elérte a keleti partot, amikor a transzkon-
tinentális vasútvonal megépítése befejeződött.56 A kínaiak száma az 1884-ben 
elfogadott kínai bevándorlást korlátozó törvény ellenére is nőtt. A törvény meg-
tagadta a belépést a szakképzetlen kínai munkásoktól, az országban élőket pe-
dig kiutasította. Hat évvel később a tiltott kategóriát tovább bővítették, a hiva-
talnokokon, tanárokon, diákokon és kereskedőkön kívül minden kínait ide so-
roltak. Ennek eredményeként kevés asszony volt a közösségben, amely a pros-
titúció felvirágzásához vezetett Chinatownban. A közösség egyébként nagyon 
belterjes volt. Kizárólag egymással érintkeztek, laktak, szórakoztak. Sokan szi-
vart állítottak elő, vagy mosodások voltak, illetve boltosként látták el társaikat. 
Csupán 1930 u tán tették lehetővé egyre több kínai nő belépését az USA-ba, ami 
aztán a kínai népesség számának gyors növekedéséhez vezetett. 

A kínaiak több módon igyekeztek kijátszani a törvényt kirekesztésük ide-
jén. Mivel a kínai kereskedőket önfenntartónak gondolták, s ezért alapvetően 
szívesen látták Amerikában, egyre több belépő díszes könyvet tar tot t magánál, 
ami azt tanúsította, hogy az illető a Chinatown társaság részvényese. Még gya-
koribb módszer volt a „papír-családok" létrehozása. Ennek keretében egy olyan 
illető, aki törvényesen tartózkodott az Egyesült Államokban, eladta a papírjait 
egy hozzá rokonságilag nem kapcsolódó fiatalnak, amivel igazolni tudták, hogy 
az a személy az ő gyermeke. A „fiút" az „apja" megfelelően felkészítette, hogy 
kielégítő válaszokat adjon a bevándorlási hatóság embereinek. A gondos előké-
születek ellenére a bejutás nem ment könnyen. Sok kérelmezőt őrizetbe vettek 
és akár egy évig is faggattak, illetve jó részüket visszatoloncolták. Azok, akik vé-
gül letelepedtek a városban, úgy mint a Mott és a Pell környékén, környezetüket 
nyüzsgő közösségé tették, öt emeletes bérházakkal, gyógynövény és teaboltok-
kal, éttermekkel, keleti zöldségesekkel, halárusítókkal.57 
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Voltak persze a kínaiaknak kevésbé szerencsés vállalkozásai is. Néhány elfo-
gultabb megfigyelő, így például Jacob Riis újságíró szerint Chinatownt 1890-ben 
átszőtték a szerencsejátékok, az ópium-szívó helyek és a prostitúció - nem vé-
letlenül egy a családi élet lehetőségétől jórészt megfosztott közösségben.58 Más 
objektívebb szemtanúk a szoros családi és klán-kapcsolatokra hívták fel a fi-
gyelmet. Továbbá arra, hogy sokan visszamentek Kínába, néhányan véglege-
sen, mások átmenetileg, hogy megnősüljenek, és családot alapítsanak.59 

Chinatown szomszédságában és közel a Five Point korai ír településéhez 
terült el a Bayard, Park, Mulberry és Baxter utcák által körbezárt negyed, ame-
lyet kezdetben Mulberry Bendnek hívtak. A terület az olasz bevándorlók ottho-
na volt, így egy idő u tán már Little Italynak nevezték. Jacob Riis a környéket 
úgy írja le, mint ahol alig van olyan telek, amelyen ne lenne kettő, három vagy 
négy bérház. Riis tovább folytatja azzal, hogy „amikor a nap kisüt, az egész né-
pesség kitódul az utcára".60 Jellegzetessége volt ennek a zsúfolt közösségnek, 
hogy az egyes családok Olaszország ugyanazon régiójából származtak. A szocio-
lógusok ezt „campanilismo"-nak nevezték el, amely az olasz harang, vagyis 
„campana" szóból származott. A kifejezés tükrözi a bevándorlók döntését, hogy 
nem csupán az olaszok között, hanem ráadásul saját falujuk, vagy legalább ott-
honi területük tágabb határain belül akartak maradni, ahol úgymond még 
hallották a templom campanajának harangozását. 

Little Italy utcáit az otthoni földrajzi felosztás határozta meg. A Szicília 
nyugati részéből származók az Elisabeth utcán, a sziget keleti részéből érkezők 
a Catherine vagy a Monroe utcákban laktak. A Baxter utcában éltek a genovai-
ak, a Bleecker utcán az észak-olaszországi eredetűek. Az idő múlásával a tago-
zódás egyre kevésbé volt egyértelmű. A bevándorlók ugyanis fokozatosan na-
gyobb számban költöztek ki Little Italyból. Másrészt egyre inkább otthon érez-
ve magukat Amerikában, hajlandóak voltak megosztani szomszédságukat, fel-
téve, hog}'- a szomszédok is valahonnan Olaszországból érkeztek. Kelet-Harlem 
volt az egyik első másodlagos letelepedési övezete az olaszoknak, a népesség itt 
főleg Dél-Olaszországból és Szicíliából származott. Később Bronxban, Brooklyn 
kikötői negyedében (Navy Yard), illetve Williamsburgben is sok olasz eredetű 
család élt. Ezekben a városrészekben azonban már inkább az osztály- és jövede-
lem szerinti felosztás érvényesült és nem a campanilismo szelleme. Az olasz kö-
zösségekre egységesen jellemző volt, hogy mindenütt felállítottak egy templo-
mot, és amilyen gyorsan lehetett, olasz nyelvű papra is szert tettek. 

Az olaszok kirajzása előtt az 1880-as évekig Little Italy volt az olasz be-
vándorlók túlnyomó többségének az otthona. Little Italy azonban sajnos más 
szempontból is az élenjár t . Itt volt a legnagyobb a csecsemőhalandóság a város-
ban. Riis ezt másokkal együtt a leírhatatlanul rossz lakófeltételekkel magya-
rázta. 1898-ban a Városi Egészségügyi Tanács felállítása és a feltételek jobbítá-
sának szándéka ellenére is ez a negyed maradt New York egyik legszegényebb 
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része, ahol többek között „12.861 elpusztult ló é= 7239 hordónyi romlott hal" 
hevert az utcán.61 

A bérházak a zsúfoltság, elhanyagoltság és sötétség miatt melegágyai vol-
tak a járványoknak. Riis és társai fenyegetésnek fogták fel a szörnyű körülmé-
nyek között élő szegény tömeget, ahogy azt elődeik tették az írekkel. A Colum-
bia egyetem egyik professzora szerint „az emberek nyomorúságos bérházakban 
laktak összezsúfolódva, a bűn és bűz közepette, egyáltalán nem törődve az il-
lemmel és a tisztasággal, veszélyt jelentve az egész közösség egészségére".62 

A professzor ezt 1890-ben mondta, de 1907-ben, 1910-ben és 1916-ban is 
igaznak bizonyult volna a megállapítás, amikor gyermekparalízis járvány súj-
totta a várost. Amikor Antonia Stella megírta tanulmányát, „Effects of Urban 
Congestion on the Italians in New York City" címmel, azt találta, hogy az öt év 
alatti gyermekek esetében a halandóság 1905 és 1906 között 51.5 százalék volt 
átlagban, de a Little Italyban élők körében 92 százalékot tett ki. Azonban nem-
csak a gyermekeket érintette ez a jelenség, hanem a szüleik is szív- és vesebe-
tegségektől, illetve tuberkulózistól szenvedtek, és igen alacsony volt a várható 
élettartamuk az amerikai átlaghoz képest: csupán 41.7 év a férfiaknál és 43.5 
év a nők körében. 1914-re némi fejlődés mutatkozott: 54.5 év volt a férfiak, és 
56.8 év a nők átlagéletkora Little Italyban. 

A megdöbbentő adatok a bevándoroltak kerületeiben lassú változásokat 
indítottak el. Az egészségügyi feltételek javításának részeként létrejött a híres 
Látogató Nővér Szolgálat (Visiting Nurse Service), valamint négy kórházat is 
alapítottak, illetve bővítettek. Ezek voltak a Bellevue, a St. Vincent, a Szem és 
Fül Kórház, végül a Nők és Gyermekek New York-i Kórháza. A nem megfelelő 
táplálkozást is a rossz egészségügyi helyzet okának tartották, így az Egészség-
ügyi Tanács 27 tejállomást létesített a Canal utcától délre. Végül több házban 
babaklinikát hoztak létre, ahová az anyák behozhatták csecseműjüket, hogy az 
orvosok megvizsgálhassák őket.63 

A nehézségek ellenére, amelyekkel New Yorkban szembe kellett nézniük, 
egyre több olasz érkezett a városba. Sokan a padrone rendszer révén jöttek, 
amely hasonlított a korábbi szerződéses szolgasághoz, amely keretében az előző 
századokban számos különféle etnikumhoz tartozó bevándorló érkezett Ameri-
kába.64 Eredetileg a padrone rendszert Görög- és Olaszországból érkező gyer-
mekek átszállításra használták, akik szülei nem tudták őket támogatni. Ami-
kor Amerikába értek, a fiatal fiúkat cipŐpucolóként és utcai zenészként alkal-
mazták. 1870-től a rendszert a felnőtt férfiakra is kiterjesztették. 1885-ben fo-
gadták el az USA munkajogi szerződéskötésről szóló törvényét, amely betiltot-
ta az ilyen jellegű foglalkoztatást. Addig azonban a padronék, akik tulajdonkép-

61 John Duffy-. History of Public Health in New York Gity. New York 1968-1974. vol. 2., 515. 
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63 Kraut, A.\ Huddled Masses i. m. 110-11., 126. 
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pen munkaügynökök voltak, szerződést kötöttek a jövőbeni emigránsokkal, 
amelyben kikötötték, hogy 1-3 évig úgy és ott fog dolgozni az illető, ahogy a 
padrone megszabja. A padrone levonta a munkás átkelésének költségét a fizeté-
séből és más módokon is befolyásolta az életét, gyakorlatilag teljes ellenőrzés 
alatt tartva azt.65 

Ez a munkajogi és munkaszervezési rendszer végül Manhat tan település-
szerkezetére is hatással volt. Az 1870-es években egy padrone olasz bevándor-
lók nagyobb csoportját az első sugárút lovas-troli vonalainak kiterjesztéséhez 
irányította, a sziget északi részben. Ennek az eredménye, hogy olasz munkások 
egyre nagyobb számban telepedtek le az East River mentén, a 106. utca környé-
kén. Az itt otthonra lelök maguk mögött akarták tudni a zsúfolt Little Italyt. 
Az ingatlanfejlesztők hamarosan ötemeletes bérházakat építettek, összességé-
ben pedig egy második olasz település létesült Kelet-Harlemben.66 

A New Yorkban letelepedő olaszok többsége nem padrone révén, hanem 
önállóan vagy a családjával érkezett. Néhányan Genovából indultak útnak, de a 
legtöbben Nápolyból, mert könnyebb volt Nápoly elérése a dél-olaszoknak és a 
szicíliaiaknak - akik óriási fölényben voltak az Olaszország más régióiból szár-
mazó kivándorlókhoz képest. Kereskedelmi útvonalakat követtek, amelyeken 
az 1850-es években kereskedő hajósok elsősorban citrusféléket vittek Dél-
Olaszországból New Yorkba. 1887-re olyan erős lett az Olaszországból történő 
kivándorlás, hogy Nápoly teljesen függővé vált a „kivándorlók kereskedelmé-
től". 19 millió olasz férfi, nő és gyermek hagyta el az otthonát 1861 és 1914 kö-
zött. Közülük sokan Dél-Amerikába mentek, de a legtöbben az Egyesült Álla-
mokba. Az USA-ban ugyan sokan átmeneti letelepülőnek, „vándormadárnak" 
tartották őket, a többség mégis végleg Amerikában maradt és nem tért vissza 
Olaszországba.67 

Az óriási arányú bevándorlás oka a hihetetlen szegénység volt, amit a 
dél-olasz parasztok igyekeztek há t ra hagyni. Olaszországban a legtöbben 1-2 
szobás viskókban laktak, amelyet a férj és a feleség 3-4 gyermekkel osztott 
meg, sőt sokszor a szamár, kecske, disznó is a házban lakott. Az otthonuk álta-
lában több mérföldre feküdt a bérelt földjüktől, amelyen gazdálkodtak, ez to-
vább nehezítette a helyzetüket. Ha a szerencsés időjárás miatt jó termés volt, 
akkor annak nagy része bérleti díjként a valahol távol élő földesúrhoz került. 

A 19. században még nehezebbé vált a helyzet, mert a népesség növekedő 
száma a kézművesek alacsonyabb díjazásához vezetett, akik így lesüllyedtek a 
parasztok szintjére. Röviden, New York olasz közösségének alapító atyái azért 
vándoroltak ki Amerikába, mert otthon nem tudtak sem földművesként, sem 
iparosként megélni. Ugyan az a bevándorló valószínűleg túlzott, aki azt mond-
ta az amerikai bevándorlási tiszteknek, hogy ha ő és a családja Szicíliában ma-
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radt volna, akkor egymást kellett volna felfalniuk, de az teljesen egyértelmű, 
hogy valóban igen nehéz feltételek uralkodtak Olaszországban.68 

Ezzel szemben New Yorkban biztosítani tudták a megélhetésüket mind a 
parasztok, mind a kézművesek. Becslések szerint egy szakképzetlen munkás is 
öt-hatszorosát kereste az Olaszországban legjobban fizetett munkások béré-
nek. 1880-ban egyébként 4-ből 3 olasz munkásként dolgozott New Yorkban. A 
szakmunkások kisebb létszámú csoportja szabóként, cipészként, kőfaragóként 
vagy éppen cukrászként tartotta el magát. A fekete közösségben nagy dühöt 
váltott ki, hogy az olaszok egy másik szolgáltatási ágat is szinte kisajátítottak 
maguknak: a borbélyok mesterségét. Mindazonáltal az olaszok többsége a vá-
ros kikötőiben és építkezésein dolgozott. 1905-re a népszámlálási adatok sze-
rint az olasz közösség felső irányú mobilitásnak örvendhetett: még 1890-ben 53 
százalékuk segédmunkás volt, 1905-ben már 42 százalékra csökkent ez az arány. 
10 évvel később a fejlődésnek egyéb bizonyítéka is volt: az olasz szakmunkások 
aránya 21, a félig képzetteké 16 százalékra emelkedett. A felfelé történő elmoz-
dulás egy másik útja volt az utcai árusok világa, amely révén az igazán talpra-
esettek a későbbiekben saját boltot nyitottak. Sokan a ruhaiparban dolgoztak: 
1911-ben az olaszok 12 százaléka kereste kenyerét ebben az iparágban. Sokan 
közülük ugyanakkor nem gyárakban dolgoztak, hanem családi vállalkozásként 
otthon.69 

A gyerekek sokszor aktív részesei voltak ezeknek a „családi üzemeknek". 
A fiúk például a félkész termékeket hozták ki az anyjuknak és nővéreiknek, az-
tán pedig visszavitték a feldolgozott, kész termékeket. Még a legkisebb lányok 
is részt vettek a munkában, a cérnákat szedték ki. Nem minden otthon végzett 
munka függött össze a ruhaiparral. Sok család művirágokat gyártott, amelyek-
re a kalapoknál volt igény. A virággal díszített széles kalapok ugyanis igen diva-
tosak voltak ebben az időben. „Csupán az apa és a két csecsemő számított kivé-
telnek, a hároméves már a szirmokon dolgozott, idősebbik nővére a szálakat vá-
logatta szét, az anya és a nagymama pedig a szirmokat illesztette a szárra".70 

Sokan elborzadtak a gyerekek kihasználása miatt, akiknek az 1871-ben 
hatályba lépett szabályozás szerint az iskolapadban kellett volna ülniük. A hi-
vatalnokok azonban minden erőfeszítésük ellenére keveset értek le. Az olasz 
bevándorló szülők nézőpontjából a gyermekek egy olyan családi munkafolya-
mat részei voltak, amelynek mindannyian haszonélvezői lettek. Nézetük sze-
rint a gyerekek iskolába járása a munka rovására csupán szegényebbé tette vol-
na a családot. Ezért az iskolai jelenlétről szóló törvény megszegését nem tartot-
ták bűnnek. Az egyik kommentár az olasz család jelentőségét történelmi pers-
pektívában értékelte: „sértődékenyek voltak az idegenek befolyása miatt, ami 
jellemző volt történelmükre, ezért kitartottak és saját kultúrát teremtettek, 
kizárva abból az idegen befolyást", beleértve a jó szándékú hivatalnokokat is.71 
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A letelepedés korai éveiben ezért az olaszok nem használták ki a társadal-
mi mobilitás oktatás nyújtotta lehetőségeit. Néhány szülő ugyan felismerte az 
iskoláztatása szocio-ökonómiai előnyét, de a többség „a nem reális szociális vá-
gyódást alávetette a közvetlen gazdasági előnyöknek". A történelmi tapasztala-
tok miatt az olasz szülők alulértékelték fiaik és lányaik oktatásának jelentősé-
gét. így nem tisztelték például az értelmiséget, illetve nem akarták, hogy gyer-
mekül is azzá váljon, mert az olasz művelt rétegben évszázados elnyomóikat 
látták, és nem akarták, hogy a tanult gyermekek esetleg ugyanazt tegyék majd 
velük Amerikában.72 

Persze természetesen a szegénység volt a legfontosabb oka az alacsony is-
kolai részvételnek, összevetve a későbbi generációk tanulás iránti hajlandósá-
gával. Az 1950-es népszámlálási adatok szerint az 1925 és 1944 között született 
olasz-amerikai férfiak 31 százaléka fejezett be négy vagy több osztályt a közép-
iskolából, szemben az 1925 előtt születettek 6 százalékával. A százalékos ará-
nyok alacsonyabbak voltak a nők körében (29 és 10 százalék), visszatükrözve 
azt a beidegződését az olaszoknak, hogy az otthon és a család fontosabb a 
formális oktatásnál.73 

A 20. század első két évtizedében az olasz fiatalok csekély száma a tanter-
mekben a progresszív beállítottságú reformerek nagy csalódottságához veze-
tett. A progresszívek ugyanis az iskola révén próbálták „amerikanizálni" a vá-
rosba érkező külföldi bevándorlók gyermekeit. Befolyásuknak köszönhetően az 
új iskolákat jól felszerelték, így a lányok például főzni tanulhattak, így megis-
merve az amerikai konyhát. A fiúk a műhelyekben közben különféle szakmákat 
sajátíthattak el. A tetőkön pedig szanatóriumok működtek a tuberkulózissal 
küszködőknek; továbbá játszóterek, ahol a nyomornegyedek gyermekei megta-
nulhatták a baseballt és a többi népszerű amerikai sportot. Az iskolához tarto-
zó kertek révén pedig felismerhették a gyerekek, hogy az Újvilág nem kizárólag 
szürke betonból állt.74 

Közben az olaszokkal egy időben érkező zsidók, egyben másik legnagyobb 
számú bevándorló csoport gyermekei nagyobb hajlandóságot mutat tak az isko-
la iránt. Az alsóbb osztályokban, így különösen a bölcsödében minden „kis ide-
gen"; így az olaszok, lengyelek, írek és zsidók csemetéi is ott voltak, ugyanis ak-
kor még túl kicsik voltak ahhoz, hogy dolgozzanak. Az első néhány év után 
azonban jóval több zsidó gyermek maradt az iskolában a többi bevándorló cso-
porthoz képest, és fejezte be legalább az ötödik osztályt, ami az oktatási tör-
vény szerint egyébként kötelező lett volna. Sőt, a bevételük növekedésével szá-
mos középiskola és gimnázium végzőseinek is sokszor zsidó családneve volt. 
Egyébként a növekvő igények miatt a középiskolákat pontosan ekkoriban kezd-
ték létrehozni.75 
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Egyértelmű, hogy a többi bevándorlóhoz képest az orosz és lengyel zsidó szü-
lők fontosabbnak tartották gyermekeik formális oktatását. Függetlenül azonban 
attól, hogy a vallásos zsidók nagy tisztelettel viseltettek a tanult társaik iránt, az 
első időszakban tapasztalt szegénység miatt számos első és második generációs 
zsidó gyermek nem járhatott iskolába. Mint minden bevándorló csoportban, a zsi-
dók között is voltak ostoba és tehetséges tanulók is. Összességében a gazdasági 
szükség, a tanulási ellenszenv és a tanulási lehetőségek hiánya együttesen vezet-
tek ahhoz, hogy sok kelet-európai zsidó fiatal végleg befejezte az iskolát a 8. osz-
tályt követően.76 

Ennek okai voltak az általános iskola elvégzését követő szűkös tanulási le-
hetőségek is. 1898-ig Brooklynban egy középiskola létezett a fiúk, és egy a lá-
nyok számára. Csupán a 20. század első éveiben nyílt meg Manhattanban és 
Bronxban a De Witt Clinton, a Wadleigh és a Morris High School. A 8. osztály 
utáni ingyenes oktatási lehetőség csupán két igen szigorúan válogató felsőfokú 
előkészítő iskolában volt. Ezek a College of the City of New York és a Hunter 
Normal College voltak. Mindkettő abból a Free Academyből nőtt ki, amelyet 
1842-ben alapítottak.77 

A város egyesítése és az oktatási rendszer újjászervezése eredményeként 
több középiskola elérhetővé vált, és közben a zsidó családok is növekvő mérték-
ben képessé váltak gyermekük távol tartására a munka világától. Egy újabb 
szimbiózisa volt ez a jelenség annak, ahogy a Kelet-Európából újonnan érkezők 
tehetsége találkozott a lehetőségekkel, amelyeket New York gazdasági fejlődése 
lehetővé tett. Ez egyre nagyobb számú művelt férfi és nő megjelenéséhez veze-
tett, akik tehetségét a város és népessége javára lehetett felhasználni. 

Kelet-Európából 2.5 millió zsidó vándorolt be 1870 és 1920 között New 
Yorkba, és szemben német származású zsidó elődjeikkel túlnyomó többségük a 
városban maradt. Mindez New York külföldi születésű közösségének kiemelke-
dő részévé tett őket. A legtöbb újonnan érkező elhanyagolta a már ott élő zsidó 
közösség tanácsát, akik a szegény külföldi áradatot látva legszívesebben a me-
zőgazdaságban helyezték volna el őket, a lehető legtávolabb New Yorktól. Az 
újonnan bevándorlók választása ugyanakkor érthető volt, mert igen kevesen 
dolgoztak közülük korábban a mezőgazdaságban. Ráadásul New York az a tele-
pülés volt, ahol kereskedelmi tapasztalatukat és szakmunkás hátterület a leg-
jobban tudták kamatoztatni. 

Számos „push" faktor járult hozzá ahhoz, hogy zsidók milliói hagyták el 
Kelet-Európát. Az 1870-es években kolera-járvány pusztított Litvániában (ek-
kor Oroszország egyik tartománya volt), éhínség uralkodott Lengyelországban 
(szintén Oroszország része ekkor), pogrom söpört végig Odesszában; ez össze-
sen 40.000 zsidó kivándorlásához vezetett a három területről. Ók azonban csu-
pán előfutárai voltak annak a több mint 200.000 embernek, akik a II. Sándor 
cár elleni merényletet (1880) követő erőszak és elnyomás eredményeként kel-
tek útra, és annak a 300.000 főnek, akik az 1890-es években érkeztek. Végül 

76 Berrol, S.: Education i.m. 260-261, 263. 
77 Berrol, S.\ Immigrants i. m. 146. 



1900 és 1914 között 1.5 millió zsidó hagyta el Oroszországot, Lengyelországot 
és Galíciát.78 

Még ennél is fontosabbak voltak azok a belső problémák, amelyeket a 
romló gazdasági helyzet miatt kellett megtapasztalnia annak a Kelet-Európá-
ban élő 5 millió zsidónak, akik az orosz irányítás alatt álló Lengyel Királyság 
kisvárosaiban éltek 1815 után, amikor a bécsi kongresszus szétdarabolta Len-
gyelországot. A terület 25 provinciából állt, és a mai Litvániától és Lengyelor-
szágtól Belorusszián át Ukrajnáig és Moldováig terjedt. A terület lakossága 
1800-ban 1 millió fő volt, de 1880-ban már 4 millióan laktak itt. Ebben nagy 
szerepe volt annak, hogy a fiatal férfiak igen korán megházasodtak és apák let-
tek, hogy így kerüljék el a 25 év hosszüságü katonai szolgálatot, amely egyrészt 
a zsidó gyökereiktől való elszakítást, másrészt a cár megfelelő emberellátását 
szolgálta.79 

A Lengyel Királyságban rendkívül nagy volt a szegénység, rengetegen kol-
dussá váltak. A cár egyik terve az volt, hogy a zsidók harmadát kiéhezteti. Ez 
sajnos teljesíthetőnek tűnt , különösen amikor a korábbi sikerszakmáktól eltil-
tották a zsidókat, mint amilyen például a kocsmatartás volt. 1897-ben ugyanis 
a kormány államosította az alkoholipart és ezzel zsidók százezrei vesztették el 
a megélhetésüket.80 

A 19. század nagy részében a Lengyel Királyságban élő zsidók közül sokan 
alkuszként, ügynökként dolgoztak a parasztok és az élelmiszer feldolgozók kö-
zött közvetítve, de 1897-re ez a szektor elérte a telítettségi pontját és a konfek-
cióipar fontosabbá vált: 1899 és 1914 között a foglalkoztatottak 60 százaléka a 
ruhaiparban tevékenykedett. 

A mezőgazdaság viszont sohasem játszott 3-4, a kereskedelem pedig 5 szá-
zaléknál nagyobb szerepet. Mivel a legtöbb helyen kitiltották őket az egyete-
mekről, így a diplomások aránya szintén igen alacsony volt, csupán egy száza-
lék körül mozgott. A munkások és szolgálók tették ki a második legnagyobb al-
kalmazotti kategóriát az iparban dolgozók után, arányuk 18 és 23 százalék kö-
zött ingadozott a teljes lakosságon belül a század vége és az első világháború 
között. Egy kis részt kivéve (1.6 százalék) a többség egyáltalán nem volt tehe-
tős, sokan olyan iparosok és kereskedők, akik kis üzemükben alacsony béreket 
fizetve, csekély haszonnal dolgoztak, vagyis szegények voltak. 1898-ban példá-
ul a Lengyel Királyságban élő zsidók majdnem 20 százalékénak adományra volt 
ahhoz szüksége, hogy élelmet tudjon vásárolni a zsidó húsvétra. 

Noha kis forgalommal dolgoztak, az orosz és lengyel zsidó kereskedők és 
gyári munkások rendelkeztek valamivel, ami a pénznél is fontosabb volt. Olyan 
szakmákban volt jártasságuk, amelyek felkészítették őket arra, hogy New York-
ban előnyt kovácsoljanak az őket váró feltételekből. Ez továbbá igaz volt a Galí-
ciából érkezettekre is. 
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A kelet-európai zsidók más bevándorló csoportokhoz képest az Empire 
City lehetőségeivel tapasztalatuknál fogva jobban tudtak élni. Ráadásul a férfi-
ak 75 százaléka tudott írni és olvasni valamilyen nyelven és sokan városi kör-
nyezetben éltek. Továbbá komoly belső mozgás jellemezte a Lengyel Királysá-
gon belül is a zsidókat, a túlélésért küzdő szegények Lodzba, Odesszába, és más 
városokba költöztek. Ebben az értelemben az Amerikába történő utazásuk (ál-
talában Lengyelországból indultak Németországon keresztül, ahol Hamburg-
ban vagy Brémában hajóztak be) csupán kiterjesztése volt korábbi bolyongá-
suknak. A különbség az volt, hogy ez aztán általában sokkal sikeresebbnek 
bizonyult.81 

Ez persze nem volt azonnal látható. A sikeres belépés után Ellis Islandről a 
Lower East Side bérházaiba vezetett az útjuk. A terület eredetileg Kleindeutsch-
landnak hívták, és ekkoriban nevezte el Jacob Riis „Jewtown"-nak. Olasz beván-
dorló társaik kissé nyugatabbra lévő lakásaihoz hasonlóan az ő lakóházaik is zsú-
foltak és kényelmetlenek voltak. A telkeket, amelyeken a Lower East Side bérhá-
zai feküdtek, eredetileg egy család számára tervezték. Azonban az 1840-es évek-
ben megosztották a házakat, hogy beköltözhessenek a munkásosztály szegény 
gyermekei. Az újabb építésű házakban ugyan volt vécé és folyóvíz, de a régi épüle-
teket a házmesterek és a városi hatóságok is elhanyagolták. Az 1901-ben elfoga-
dott törvény aztán betiltott bizonyos jelenségeket, és arra késztette az idősebb 
épületek tulajdonosait, hogy változtatásokat hajtsanak végre (például ablakot kel-
lett minden szobára építeni). A századfordulón egy tipikus lakóövezet a Lower 
East Side-on 5-6 emeletes épületekből állt, amelyek mindegyike hozzávetőleg 20 
családot kvártélyozott be 3-4 lakásba, amelyek közül emeletenként kettő az épület 
elülső, kettő a hátsó frontján helyezkedett el.82 

A zsúfoltság egyik oka az volt, hogy sok bevándorló család helyet adott ki 
bentlakóknak. Ok egyes esetekben átmeneti menedékre szoruló rokonok voltak, 
ám gyakran idegenek, akik 3 dollárral segítettek a lakbér rendezésében (amely a 
20. század elején havi 10 és 20 dollár között mozgott). A bentlakók a földön alud-
tak ruhákon, vagy 3 összehúzott széken, és jelenlétük természetesen megnehezí-
tette a lakosok életét. A kényelmetlenséget mégis elviselték, mert az általuk fi-
zetett pénz lehetővé tette a megélhetést az alacsony jövedelmű családoknak, 
amelyek körülbelül havi 36 dollár fizetésből gazdálkodtak.83 

A zsúfoltság természeten csaknem lehetetlenné tette a lakások tisztán 
tartását, ezért patkányok, egerek és csótányok hemzsegtek az épületekben. Sok 
család tartott macskát (sohasem kutyát, amely túl sokat evett volna), hogy így 
tar tsa ellenőrzése alatt a „vadont". A bérházak lakóinak egyéb problémái a bű-
nözés, a részegeskedés és a prostitúció voltak. Számos épületben szalonok és 

81 Stephen Sternberg: The Ethnic Myth. New York 1981. 84; Caroline Golab: „Impact of the 
Industrial Experience on the Immigrant Family". In: Immigrants in Industrial America, 1880-1920. 
Szerk. Richard Erlich. Charlottesville 1977. 16. 

82 „Tenement Times", Lower East Side Tenement Museum, 1993. január, 1-2. 
83 Louise More: Wage Earners' Budgets - A Study of Standards and Cost of Living in New York 

City. New York 1907. 124, 130. 



bordélyházak üzemeltek a földszinten. A felső szinteken pedig sok lakás szol-
gált egyben ruhakészítő műhelyként.84 

Az otthon-dolgozó munkások és a gyárakban tengődök száma együttesen 
ahhoz vezetett, hogy a ruhaiparban zsidó dominancia érvényesült. Akik nem 
ezzel foglalkoztak, gyakran ajtótól ajtóig házaltak; vagy húzható kiskocsit bé-
reltek, és a híres Orchard sétálóutcában jártak fel s alá. Jobban jár tak azok, 
akik kézművesként keresték kenyerüket. „Az üvegesek, ékszerészek, cipészek 
és ácsok színesítették a foglalkozási palettát".85 

Legyenek bár szakképzettek vagy sem, a zsidó és az olasz munkások előny-
ben voltak a munkaerő piacon, a munkáért folyó versenyben. A kelet-európai 
zsidó letelepedés első három évtizedében New Yorkban a munkások és házalók 
bére alacsony, haszna kicsi volt. A ruhaiparban történő kiszámíthatatlan foglal-
koztatottság végül a Ruhakészítők Szakszervezetének 1883-as megalakulásá-
hoz vezetett.86 Két jelentős sztrájk u tán hozták létre a Női Munkások Szakszer-
vezetét, amely jelentős erővé vált a ruhaiparban.87 Vezérszavuk a „szolidaritás 
mindörökké" volt, és a szakszervezet ruhakészítő munkások millióit képviselte. 
A szakszervezet megpróbált hozzájárulni az embertelen körülmények fejleszté-
séhez a gyárakban, de valójában egy szörnyű tragédia kellett ahhoz, hogy a ha-
tóság figyelmét felhívják a kritikus helyzetre. 1911. március 25-én 147 fiatal nő 
halt meg abban a tűzben, ami a Washington téren lévő egyik épület 8. és 9. eme-
letén tört ki. A tragédia felelősei részben a tulajdonosok, részben az önkor-
mányzat voltak hanyagságuk miatt. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, New York 
állam „becsukta a pajtaajtót, miután a teheneket ellopták", amikor az 1913-
ban elfogadott szabályozással megerősítette a biztonsági elvárásokat a ruhákat 
előállító gyárakban. 

A Triangle Shirtwaist tűz számos áldozata éppen elhagyta a gyermekkort. 
1911-ben az összes New York-i munkásból hozzávetőleg 29.000 tizenhat év 
alatti volt, és a statisztikát tovább rontotta az otthon-dolgozók nagy száma. 
Utóbbiak heti egy dollárnál többel nem járultak hozzá a családi kasszához, de 
minden cent számított, mert a családfők ráadásul gyakran elhagyták övéiket 
vagy korán meghaltak.88 

Látható, hogy a családok túléléséhez — etnikai háttértől függetlenül — 
szükség volt a nők munkaerejére is a bevándorló családokban. A nők szolgáló-
ként, mosónőként, rongyszedőként, házalóként és főleg a varróiparban dolgoz-
tak. 1900 u tán ugyanakkor a nagy társaságoknál, bankoknál, befektető cégek-
ben szükség volt irodai alkalmazottakra is. Ezeket a pozíciókat eredetileg a né-
met és ír bevándorlók lányai töltötték be, akik rendelkeztek 8 osztályos vég-
zettséggel. Viszont 1920-ra már zsidó hölgyeké volt a város irodai állásainak 22 

84 „Tenement Times", 3. 
85 Kessner, T. : Golden Door i. m. 61. 
86 A csúcsidőszakokat visszaesések követték, ami átlagban igen alacsony, heti 6-10 dolláros bér-

rel járt együtt a férfiaknál, és 3-5 dollárral a nőknél. 
87 Az egyikre 1909-ben került sor az ing(blúz) készítők révén, a másik a gépkezelőkhöz kapcso-

lódik 1910-ben. 
88 Jeremy Felt: Hostages of Fortune. Syracuse 1965. 40-41. 



százaléka.89 Az olasz nők lassabban léptek be ebbe a körbe, mert az előzőekben 
bemutatottak szerint nem maradtak elég hosszú ideig ahhoz az iskolában, hogy 
megtanulják a szükséges képességeket, illetve azért is, mert a munkahelyük 
hagyományosan az otthonukhoz kötődött. „Dél-Olaszországban és Szicíliában 
rojtokat és katonai uniformisokat varrtak a konyhaasztal körül vagy mezőgaz-
dasági munkát végeztek".90 

Ha az otthonukon kívül helyezkedtek el New Yorkban, akkor legvalószí-
nűbben a konfekcióiparban vagy ahhoz kapcsolódó szakmákban, noha 1920-ra 
már a férjezett olasz asszonyoknak kevesebb oka volt munkát keresni, mert a 
férjek számottevően több pénzt vittek haza. A férfiak boltosok és képzett vagy 
félig képzett munkások lettek, sőt a segédmunkások között is megerősítették a 
helyzetüket, mivel jórészt ők építették ki New York metrórendszerét, és más je-
lentős építkezésekben is nagy számban vettek részt. Ez a jelenség még inkább igaz 
volt a zsidó munkaerőre, akik szintén megerősítették helyzetüket az egyes szak-
mákban és boltosként is. Stephen Steinberg kimutatta, hogy a zsidók utóbbi fog-
lalkozást nemcsak azért választották, hogy több pénzt keressenek, hanem mert 
így kikerülhették az antiszemitizmust is. Egy független üzletember ugyanis bár-
milyen kis mértékű forgalmat is bonyolított, akkor is a maga ura volt.91 

Az olasz és a zsidó gazdasági előretörés egyik legszerencsésebb hozadéka 
az volt, hogy az olaszok Kelet-Harlembe, a zsidók pedig Yorkvillebe, Kelet- és 
Nyugat-Harlembe, Alsó-Bronxba, majd a Williamsburg- és a Manhattan-hidak 
elkészülte u tán az East River folyón keresztül Williamsburgbe és a broolyni 
Brownsvillebe költöztek. 

Az új etnikai csoportok érkezése hatással volt a város politikai életére is. Bár-
hol is telepedtek le, és bárhova is települtek át, az újonnan érkezők a Tammany 
Hall céltáblájává váltak. A Városháza azonban 1871-ben nagy csapást szenvedett, 
amikor nyilvánosságra kerültek egyes korrupt üzelmei. „Boss" Tweed bebörtönzé-
se pedig arra késztette utódjait, — John Kelly, Richard Croker és Charles Murphy 
— hogy a megváltozott feltételek között kompromisszumokkal találják meg a 
rendszer fenntarthatóságát. Az egyik változás etnikai volt: az olaszok és zsidók je-
lenléte erősödött, amíg a szervezet korábbi támogatói, az írek egyre nagyobb szám-
ban költöztek ki Manhattanbői.92 

Még jelentősebb problémát jelentett a Tammanynak a Republikánus Pár t 
megerősödése New Yorkban, amely 1902-ben elérte, hogy az egyik vezető refor-
mert, Seth Lowt válasszák polgármesterré. A merev Low azonban rövidesen el-
idegenítette a munkásosztály szavazóit, a semleges bevándorlókat és a szüle-
tett amerikaiakat is. így a Tammany a következő választáson visszavette a pol-
gármesteri széket, noha az új városvezetők tanultak a leckéből. A következő 
polgármesterek a Tammany segítségével jutottak hatalomra, de a szervezet be-

89 Kathy Peiss: Cheap Amusements. Philadelphia 1986. 141.; Sharon Strom: Beyond the Type-
writer. Urbana 1992. 273-275. 
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folyását a minimumra szorították, és 20. században a rendszer egyre kevésbé 
volt fontos a város politikájában.93 

A Tammany vezetői, vagyis a polgármesterek megpróbálták ugyanakkor 
fenntartani régi pozícióikat. így hozzájárultak a tömegsportok, így a baseball, a 
boksz és a lóverseny elterjedéséhez, mert ezek népszerűek voltak a város mun-
kásosztályának körében. Elmentek az egyes etnikai csoportok ünnepségeire: 
zsidó ünnepekre, olasz esküvőkre, s ha kellett, ír sózott marhahúskonzervet et-
tek. A vegetáló olasz parókiák és a héber árvaház is hasznot húzott a „cél szen-
tesíti az eszközt" politikából. Továbbá a látszat fenntartása miatt, hogy a mun-
kásosztály barátai, 5 centen tartották a közlekedési viteldíjat.94 

Amikor létfontosságúnak tűnt a választásokkor, akkor a bevándorló cso-
portok támogatásának megszerzése érdekében zsidó és olasz körzetvezetőket 
jelöltek. A leghíresebb vezetője a Lower East Sidenak kétségtelenül „Big" Tim 
Sullivan volt. Sullivan többek között piknikeket szervezett az ünnepeken és 
olyan bírákat választatott a Városházával, akik nem vitték keresztül a vasárna-
pi árusítási tilalmat, és így a Lower East Side „kiskocsis kereskedői" behozhat-
ták a szombati veszteséget, amelyet a zsidó szombat okozott. Egy kommentár 
szerint „Suliivan besózott marhahúst és kósert is evett, továbbá mindegy volt 
neki, hogy a kalapját levette a katolikus templomban, vagy a fülére húzta a 
z sinagógáb an " ,95 

A gépezet hozzá volt szokva, hogy a „liberális politikáját a piachoz igazít-
sa". Egyszerre próbálta megtartani az ír támogatást és megszerezni az új be-
vándorlókét is, ami azonban nem sikerülhetett utóbbiak belső ellentétei miatt. 
A zsidók az íreket antiszemitának tartották, az olaszok pedig versenyben vol-
tak az írekkel a képzettséget nem igénylő állások területén. Tovább rontotta a 
helyzetet, amikor néhány Tammany vezető megsértette Suliivan politikáját és 
kenőpénzt kért a zsidóktól, akik kiskocsijukat tolták az utcán vasárnap, ezzel 
elvesztve azt a jóindulatot, amit azzal szereztek, hogy a zsidó húsvétkor aján-
dékkosarakat küldtek a zsidó otthonokba. 

Az olaszok kevésbé közvetlen ellenfelét jelentették a rendszernek, politi-
kai hatalmuk is kisebb volt. Hozzájárult ehhez a nagyobb analfabétizmus, a 
campanalismo, a fásultság és legfőképp a lassú amerikanizálódásuk. A zsidó kö-
zösség pedig minden más etnikumnál sokkal hamarabb „amerikaivá" vált,96 vi-
szont a tagjai nagyobb részben hajlottak arra, hogy a republikánusok ellenében 
a demokrata Theodore Rooseveltre szavazzanak, aki a Fehér Ház lakója volt a 
bevándorlás legkeményebb éveiben. Továbbá versengtek a német származású 
zsidó közösséggel, akik Tweed óta a republikánusokat támogatták.97 

Az első világháború kitörése 1914-ben New Yorkot is több szempontból 
érintette. Sokaknak voltak rokonai a háborúban álló országokban. A többség az 
Antant győzelmében bízott, és többen részt vettek a németellenes hisztériában 

93 Lankevich: i. m. 205-206. 
94 William Henderson-. Tammany Hall and the New Immigrants. New York 1976. 115. 
95 William Riordan: Plunkitt of Tammany Hall. Boston 1994. 39. 
96 Henderson, W: Tammany and Immigrants i. m. 48-49, 127. 
97 A New York-i politikában hagyományosan három csoportosulás versengett egymással a hata-

lomért. A két a nagy párt (Demokrata és Republikánus), valamint a Tammany Hall. 



is, ami egyes utcanevek megváltoztatáshoz vezetett.98 Ezek összességében még-
is elszigetelt jelenségek maradtak, mert a túlnyomó többség semleges maradt 
és az amerikai részvétel korlátozása mellett foglalt állást, ami az Antant-hatal-
mak ellátását illeti. A szállítások azonban a korábbi háborúkhoz hasonlóan jó 
üzletet jelentettek a városnak, és 1917 áprilisától, amikor az Egyesült Államok 
a háború hivatalos résztvevője lett, még jobbá váltak a lehetőségek. New York 
gyárai egyenruhákat állítottak elő, meg- és felszerelték a hajókat, amelyek ha-
dianyagokat és más ellátást vittek az Atlanti-óceánon keresztül Európába. A 
kikötő ezekben az években az addigiaknál is nagyobb forgalmúvá vált. 

A bevándorlás természetesen szünetelt a háború alatt. Ez munkaerőhi-
ányhoz vezetett, ami aztán a Délről érkező fekete migráció emelkedését idézte 
elő, akik ipari munkásként húztak hasznot a háborús konjunktúrából. Sikerük 
azonban tiszavirág életű volt, mert a háború után az európai bevándorlás ismét 
megerősödött. Négy év bezártságot követően a háború pusztította országokból 
az orosz zsidók, olaszok és szlávok ismét özönleni kezdtek New Yorkba, növelve 
a már ott élők számát és versenyezve a feketékkel a munkáért. Az új bevándor-
lókat viszont még ekkor is alapvetően szívesen látták. Érkezésük családi újra-
egyesüléseket jelentett. Továbbá más, európai családi kötelék nélkül álló New 
York-iak is alapvetően rokonszenvvel tekintettek az új jövevényekre, mert álta-
lában véve sikeres kapcsolat alakult ki a bevándorlók és a város között az el-
múlt évtizedekben. Egyrészt a kelet- és dél-európai bevándorlók megtalálták a 
számításaikat New Yorkban, másrészt a város anélkül, hogy előre így tervezte 
volna, fejlődött az érkezők jelenléte miatt. 

98 A Brooklynban De Kalb katonai vezetőről elnevezett utcát például Szabadság sugárútnak 
keresztelték át, mert a német De Kalb a forradalom alatt az angolokat támogatta az amerikaiak 
ellenében. 





Újvári Hedvig 

TESTI (SZ)ÉPSÉG 

Az „izomzsidó" fogalma Max Nordaunál a fin de siècle kontextusában 

Nordau útja a mesterséges arizálástól' a cionizmusig 

Az író, újságíró, kulturkritikus és cionista Max Nordau (1849, Pest - 1923, 
Párizs) önéletrajzában a következőket írja a zsidósághoz fűződő viszonyáról: 
„Sok éven keresztül a jelenlegi lakhelyemen, Párizsban semmi kapcsolatom 
nem volt a zsidósággal, és az egyetlen szál, ami még a testvéreimhez fűzött, val-
lásos anyámon kívül, családom jichusza2 volt, amelyre nagyon büszke voltam, 
és bevallom, vagyok. Csak a növekvő antiszemitizmus ébresztett tudatára a né-
pemmel szembeni kötelességeimre, és a kezdeményezést hű barátom, Herzl ra-
gadta meg, akivel Párizsban nagyon szoros kapcsolatba kerültem. 0 mutat ta 
meg számomra a népemmel szembeni kötelességeim teljesítéséhez vezető utat. 
Teljes lelkemből remélem, hogy a cionizmus a zsidó népnek meghozza a meg-
váltást. Nekem már megadta azt az öntudatot, hogy az életemnek van értelme 
és tartalma [,..]."3 

Nordau ilyen irányú fejlődése azonban közel sem volt előrelátható. Az orto-
dox zsidó rabbi, de kenyerét tanítással kereső, Poznanban született apa és a rigai 
gyökerű anya házasságából származó Südfeld Simon Miksa születési anyakönyvi 
kivonatának4 másolatából kiderül, hogy Nordau a belügyminiszter engedélyé-
vel 1873 óta törvényesen viselhette az eredeti családnév helyett a maga válasz-
totta vezetéknevet. Már a Visszaemlékezéseiben utalt arra Nordau, hogy gye-
rekfejjel is szívesen szignálta ezzel a névvel vagy M. N. jelzéssel a Poesie, Kunst 
und Wissenschaft című havi lapban megjelent kisebb írásait, a Salon der Lite-
ratur, Kunst und Mode című kéthetente megjelenő újságban, valamint az Entre 
Acte-ban közölt meséit, verseit, irodalmi és színi kritikáit.5 Az állam a kiegye-
zést követő évtizedekben a névváltoztatásokkal kapcsolatban liberális állás-
pontra helyezkedett: sem korlátozni, sem elősegíteni nem akarta ezeket. A leg-
több kérelemnek helyt adtak, tekintet nélkül a kérelmező szociális vagy etnikai 

1 Árjásítás 
2 Előkelő származás. 
3 Max Nordau-. Meine Selbstbiographie. In: Uő: Zionistische Schriften. Köln 1909. 484-486. A 
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ció, nyelv és identitás problematikája a fiatal Max Nordaunál és Theodor Herzlnél. Budapesti Ne-
gyed, 2008. tavasz. 155-173. 

5 Anna Nordau - Max Nordau: Erinnerungen erzählt von ihm selbst und von der Gefahrtin 
seines Lebens. Übersetzt von S. O. Fangor. Leipzig, Wien 1928. 21. A három orgánumból csak a 
Saloriba. sikerűit betekintenem. 



hátterére, felekezeti kötődésére. A névváltoztatásokban az illetékes állami 
szervek nem tettek különbséget névmagyarosítás és másféle névváltoztatások 
között, így lehetőség volt magyar nevet idegenre változtatni, vagy akár idegen 
hangzású nevet egy másik idegen hangzásúra cserélni.6 

A névváltozással kapcsolatosan természetesen az a releváns kérdés, hogy 
milyen motivációk vezérelték a Süd/Feld Nord/Au (dél/mező észak/liget) cse-
rét, azaz a megváltozott identitás külső megjelenítésére, illetve a nyilvános önbe-
mutatás megváltozására irányuló aktust.7 Jens Malte Fischer kétségbe vonja a 
mesterséges arizálás tézisét, mivel Nordau fejlődése ennek ellentmond.8 Christoph 
Schulte szerint Nordaunak ez a kései átalakulása öntudatos zsidóvá és cionistává 
egyáltalán nem volt előre programozott, hiszen az önkéntesen Párizsba áttelepült 
és német nyelven alkotó író csak az antiszemitizmus és Theodor Herzl révén vált 
cionistává.9 A névváltozás arra volt hivatott, hogy Nordau a pesti közegben a 
zsidó származását titkolhassa. Nordau még mielőtt a cionizmus felé fordult vol-
na, évtizedekig azzal volt elfoglalva, „hogy minden külső megjelenésében a zsi-
dó mivoltára utaló összes nyomot eltűntesse".10 A zsidó Südfeld konvertálása a 
német Nordaura számára „átértékelést és felértékelést jelentett [...]. Hiszen a 
német nyelv Max Nordau írói és írásbeli közléseknél használatos nyelve, nem a 
szülők jiddise, nem a pesti környezet magyar nyelve".11 Ez a névválasztás ellen-
állás úgy a zsidósággal, mint a magyarsággal szemben, „egy politikai és világné-
zeti tett".12 

Nordaut iskolásként már érintette az októberi diploma azon rendelkezé-
se, miszerint az oktatás hivatalos nyelve a magyar lett. Az apa, Südfeld Gábriel, 
aki eddig mint német nyelven oktató házi tanító kereste kenyerét és a magyar 
kultúra i ránt mély megvetéssel viseltetett, elvesztette az állását, és ezáltal a 
Südfeld család a megélhetés biztonságát. A magyarizálódás folyamatát kulturá-
lis és anyagi szempontból egyaránt negatívumként élték meg. A magyarokhoz 
való asszimilálódás gondolata undorral töltötte el Nordaut, aki mindvégig né-
met író akar t maradni. Úgy gondolta, hogy a névváltoztatással megszabadult a 

6 Karády Viktor - Kozma István-. Név és nemzet. Családnév-változtatás, névpolitika és nemze-
tiségi erőviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig. Bp. 2002. 39. 

7 Uo. 40. 
8 Fischer, Jens Malte: Dekadenz und Entartung. Max Nordau als Kritiker des Fin de siècle. In: 

Fin de siècle. Zur Literatur und Kunst der Jahrhundertwende. Hrsg. von Roger Bauer. Frankfurt am 
Main, 1977. 93-111, itt 94. 

9 Schulte, Christoph: Psychopathologie des Fin de siècle. Der Kulturkritiker, Arzt und Zionist 
Max Nordau. Frankfurt am Main 1997. 27. 

10 Uo. 25. Schulte külön fejezetben (Exodus aus dem Judentum) ír a fiatal Nordau zsidóságtól 
való elfordulásáról. Uo. 41-44. 

11 Uo. 30. Minden nyomtatásban megjelent dokumentum „Max Nordau" szignálással látott 
napvilágot. Südfeldről csak Nordau révén tudunk. Max Nordau pesti éveihez és újságírói tevékenysé-
géhez ld. Hedvig Újvári: Dekadenzkritik aus der „Provinzstadt". Max Nordaus Pester Publizistik. 
Bp. 2007. 

12 Uo. 37. A zsidók asszimilációs törekvései elsősorban a magyar családnév megszerzésére irá-
nyultak. 1867 márciusa és 1868 között 522 ilyen jellegű kérvényt nyújtottak be, 1869/70-ben már 
csak 190-et, 1871 és 1875 között pedig ez a szám 146-ra apadt. Ismételt fellendülés a millenniumi év-
ben (1896: 1642 kérvény), majd két évvel később volt (6434 darab) tapasztalható. Ld. Karády Viktor: 
Asszimiláció és társadalmi krízis. Világosság 1993/3. 33-60, itt 55-56. 



zsidó gyökereitől, a magyarságtól való szabadulás módját pedig a megszokott 
környezet elhagyásában látta.13 

Nordau viselkedése és cselekedete sokkal inkább kivételnek, semmint korá-
nak általános tendenciájaként értékelhető. A báró Eötvös József által támogatott 
1867. december 17-i emancipációs törvény a magyar zsidóság asszimilációs törek-
véseinek katalizátora volt.14 Az 1914-ig terjedő időszakot politikai és gazdasági in-
tegráció jellemezte, a zsidóság a gazdasági életben folyamatosan jutott előbbre, lé-
lekszáma 1869 (542.000) és 1910 (911.000) között számottevően nőtt.15 Ez a növe-
kedés még jobban érzékelhető a fővárosi zsidó lakosság számarányaiban, amely az 
említett évtizedekben több mint négyszeresére nőtt: 44.890 zsidó lakost jegyeztek 
a statisztikák 1869-ben, 70.879-et 1880-ban, majd 203.687-et 1910-ben. Ez száza-
lékos eloszlásban 16,6%-ot (1869) illetve 23,1%-ot jelent (1910).16 1881-ben a fővá-
rosi zsidóság 59%-a vallotta a magyart az anyanyelvének, tíz évvel később ez az 
arány elérte a 75%-ot.17 Karády Viktor az asszimilációt a magyar társadalom és az 
asszimilálódok érdekközösségének nevezi, amely a zsidóság kollektív biztonságát 
szolgálja. A liberális gondolkodású nemesség a folyamat támogatását nemzeti ér-
deknek tekinti, ugyanis az asszimiláció egy olyan társadalmi réteg létrejöttét ered-
ményezheti, amely a nemzeti polgárság feladatait látja el, és a nemzetiségek 
egyensúlyát a magyarság javára billenti. A nyelvi és kulturális asszimiláció, az el-
magyarosítás, az erős nemzeti tudat megszerzése, a magyar nemzeti államiság 
iránti lojalitás kialakulása két emberöltőn keresztül zajlott le. Az asszimiláció és a 
polgárosodás sikeres folyamata egymással összefüggnek, ami jól érzékelhető a 
nyelv, a kultúra és a vallás terén mutatkozó összefüggésekben.18 Karády egyben 
rámutat az asszimilációs folyamatban rejlő ellentmondásokra is. Bár a beolva-
dás az első fázisban nagyon gyorsan és alaposan zajlott, a magyar társadalomba 
való beilleszkedés csak alig történt meg. így a zsidóság a másságát jóval erőseb-
ben őrizhette. A jogi emancipáció ugyan lehetővé tette a társadalmi érvényesü-
lést (értelmiségi pályák, nemesi cím, hivatalvállalás), de a keresztény orientált-
ságú középrétegek pozícióik megtartásán munkálkodtak. Ezek ellensúlyozása 

13 Schulte, Ch: Psychopathologie i. m. 37-39. 
14 Az asszimiláció folyamatának megértéséhez ld. Kovács András: Az asszimilációs dilemma. Vi-

lágosság 1988/8. 605-612.; Nathaniel Katzburg: Fejezetek az újkori zsidó történelemből Magyarországon. 
Bp. 1999. (= Osiris Könyvtár Hungaria Judaica 14); Gyáni Gábor: Az asszimiláció fogalma a magyar tár-
sadalomtörténetben. Valóság 1993/4. 18-27.; Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 
19-20. században. Debrecen 1997.; Karády Viktor: Zsidóság, modernizáció, polgárosodás. Bp. 1997. 

15 Katzburg, N: Fejezetek i. m. 57. Ugyanakkor a szerző utal arra is, hogy a hagyományaihoz ra-
gaszkodó zsidóság ezt a folyamatot inkább szkeptikusan szemlélte, és az emancipációs törekvések 
okozta megosztottság végül a totális szakadáshoz vezetett. 

16 Forrás: Zeke Gyula: A budapesti zsidóság lakóhelyi szegregációja a tőkés modernizáció kor-
szakában (1867-1914). In: Hét évtized a hazai zsidóság életében. 1. rész. Szerk. Lendvai L. Ferenc, 
Sohár Anikó, Horváth Pál. Bp. 1990. 162-183, itt 163. A zsidóság országos eloszlása (8,3%/1869; 
11,3%/1880; 22,4%/1910), valamint a városi zsidóság országos aránya (29,9%/1869; 35,1%/1880; 50,8% 
/1910) is értelemszerűen növekedést mutat. 

17 Kovács A.: Az asszimilációs dilemma i. m. 605. 
18 Karády Viktor: Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon. Bp. 1997. ( = 

Replika Könyvek 3). 92-94.; Uő: Asszimiláció i. m. 35-36. Szekfű Gyula éppen a vallási, kulturális 
különbségekben, valamint a zsidó életmód sajátságaiban látja az elidegenedés, a különválás okát a 
keresztény társadalomtól. Vö. Gyáni G.: Az asszimiláció fogalma i. m. 19-20. 



végett a zsidóság ún. „kompenzációs stratégiákat" dolgozott ki. Ezek közé tar-
tozott az „asszimilációs igények túlteljesítése",19 azaz Nordau esetében a német 
kultúra iránti feltétel nélküli vonzódás. 

Nordau 1880-ban Párizsban telepedett le, ahol orvosként és mindenek-
előtt íróként tevékenykedett. Ebben az időszakban jelent meg többek között 
két fontos kultúrkritikai munkája, a Die conventioneilen Lügen der Kultur-
menschheit (1883), amelyet egy félév leforgása alatt hétszer adtak ki, majd egy 
évtizeddel később az Entartung (1892/93) című 800 oldalas főműve, amellyel 
végleg beírta magát a fin de siccle szellem- és fogalomtörténetébe. A könyv 
nagy port vert fel, Nordau ekkor volt sikerei csúcsán, sokat foglalkozott vele az 
európai napisajtó, de Amerikában is nyomban megindult a recepciója.20 A má-
sodik kötet megjelenését követően, 1893 szeptemberében Nordau a Vossische 
Zeitung21 főszerkesztőjével és annak családjával az Északi-tengernél, Borkum 
szigetén nyaralt, ahol antiszemita zaklatásoknak volt kitéve. A naponta kapott 
névtelen levelek távozásra szólították fel. Nordaut, aki magát német írónak 
vallotta és gondosan került mindent, ami zsidó vonatkozásokkal bírhatott, ez 
annyira mélyen érintette, hogy hamar elhagyta az üdülőhelyet, s cél nélkül töl-
tött el egy hetet Hollandiában és Belgiumban. Egy levelében „élete legnagyobb 
lelki fájdalmának" nevezte az incidenst. Mélységesen csalódott Németország-
ban és a németekben, mivel érdemei és 'német' írói létének ellenére az antisze-
miták elsősorban a gyűlölni való zsidót látták benne. Nordau számára ekkor 
vált világossá, amit majd az első cionista kongresszuson fejt ki: a zsidókérdés 
megnyugtató rendezése az antiszemitizmus révén a nyugati kultúrához való 
legteljesebb asszimilációval sem oldható meg.22 1894 őszétől Nordau tudósítja 
berlini lapját a Dreyfus-per eseményeiről. Az eset mind Herzl, mind Nordau 
számára az antiszemitizmus kiirthatatlanságát, az asszimiláció csődjét és a zsi-
dókérdés megoldatlanságát jelenti. Külön-külön levonják a következtetéseiket, 
de amikor 1895 folyamán elkezdenek beszélni az antiszemitizmus problemati-
kájáról, felfedezik közös nézeteiket, s nem utolsósorban egy zsidó állam meg-
alapításának, azaz a politikai megoldásnak a szükségességét hangsúlyozzák.23 

Baldwin ugyanakkor arra utal, hogy Nordau Herzl-lel ellentétben csak 
lassan vált cionistává. Az addig kimondottan liberális szemléletű, magyar gyö-
kereivel és zsidó származásával nem törődő, racionális, materialista világnéze-
tű, vallástagadó, az emberi törekvések közül a tudományt magasztaló Nordau 
csak lassan mozdult el kozmopolita szemlélete felől a zsidók problémájának irá-
nyába, és kezdett el az egyén, az individuum sorsa helyett tömegről, népről, 
nemzetről, fajról gondolkodni. Míg Herzl a dekadenciából fordult a nacionaliz-

19 Karády V: Asszimiláció i. m. 38-40. 
20 Hannes Schweiger: The Sanity of Art. Bernard Shaws Beitrag zur Rezeption von Max 

Nordaus Entartimg im angloamerikanischen Raum. In: Georg Kokorz, Helga Mitterbauer (Hrsg.) Über-
gänge und Verflechtungen. Kulturelle Transfers in Europa. Bern-Berlin-Frankfurt am Main stb. 2004. 
(= Wechselwirkungen. Osterreichische Literatur im internationalen Kontext, Bd. 7). 171-199. 

2 1 Nordau 1881 és 1916 között a berlini lap párizsi tudósítója volt. 
22 Schulte, Ch.: Psychopathologie i. m. 194-196. 
23 Uo. 265-271. Nordau cionizmusához részletesen Id. 271-275.; Nordau és Herzl kapcsolatához 

276-286. 



mus felé — s valójában ez jelentette számára a gyógyírt addigi életének egyhan-
gúsága és erőtlenségével szemben —, addig Nordau a dekadenciát már kezdet-
ben elutasította.24 Baldwin szerint Nordau a cionizmushoz kifejezetten gyen-
gén ragaszkodott, mivel az egyre inkább konzervatív nacionalista irányba moz-
dult el, valamint végig feszültség volt benne a cionista érdekek és liberális beál-
lítottsága között. Kiútként megosztotta magát, de élete végéig két énje folya-
matos összeütközésbe került. Nordau a cionizmus felé fordulásakor teljes mér-
tékben tudatában volt annak, hogy eltér fő gondolkodási irányától, és cionistá-
vá válásával új pályára kerül. Az antiszemitizmus problematikáját bár érintette 
a cionizmus előtti korszakában is, de ezek az utalások nem bírnak különösebb 
jelentőséggel. Noha Nordau az antiszemitizmust a degeneráció egy lehetséges 
formájaként értelmezte, főleg Németországban, később tagadta, hogy ez a kul-
turális hanyatlás problémája lenne, így e tekintetben elvágta a folyamatosságot 
precionista és cionista gondolkodása között. Cionistaként azt vallotta, hogy az 
antiszemitizmusra a másságot, a tőle különbözőt elviselni nem képes ember 
mutat hajlamot, s erre csak a zsidók Európából történő kitelepítése jelenthet 
megoldást.25 

Robert Wistrich szerint Nordau számára nem jelentett ellentmondást az 
általa képviselt, a darwini evolúcióelméletben gyökerező racionalista liberaliz-
mus, az Entartungh&n megfogalmazott kultúrkritika és a cionista szerepválla-
lás. Magától értetődő volt számára, hogy a zsidóknak saját területre van szük-
ségük helyzetük normalizálásához, amely menedékül szolgál a fokozódó anti-
szemita üldözések elől úgy a keleti zsidók, mind a nyugati, dekadens és egész-
ségtelen életmódot folytató „Kaffeehaus"-zsidók számára.26 Leon Botstein is 
hasonlóan érvel: szerinte Nordaunak látnia kellett, hogy a zsidóknak Európá-
ban nincs jövőjük az antiszemitizmus — melynek erősödését az 1873-as bécsi 
tőzsdekrachtól datálja — politikai megoldása nélkül. Szerinte Nordau cionista 
álma „egy álom volt szolidaritásról és kultúráról, amely egybeesett a Ring-
straBe-polgárság liberalizmusával"; ebben egy idealisztikus, de még realizálha-
tó politikai mozgalmat látott.27 

Nordaunak a cionizmusban betöltött tevékenysége három szakaszra oszt-
ható. Az első, alapító szakaszban fontos reprezentációs személy és propagátor, 
de ideológusként is jelentős a munkássága. 1904-ben, Herzl halálát követően 

24 A dekadencia értelmezéséhez ld. Andrea Kot,tow: Der kranke Mann. Medizin und Geschlecht 
in der Literatur um 1900. Frankfurt - New York 2006 (= Kultur und Medizin. Geschichte - Theorie 
- Ethik; Band 20). 32-43. 

25 P. M, Baldwin: Liberalism, Nationalism, and Degeneration: The Case of Max Nordau. Cen-
tral European History Vol. 13. 1980/2. 99-120. Ugyanakkor Baldwin hivatkozik Ben-Horin alapmű-
vére (Max Nordau: Philosopher of Human Solidarity. New York 1956), akinek értelmezésében a cio-
nizmus és a liberalizmus tökéletesen megfér Nordauban, mivel egy és ugyanazon dologról van szó 
Szerinte Nordau precionista, kulturkritikusi tevékenysége és cionista gondolkodása egységet alkot, s 
csak fiktív szakadásnak nevezi a társadalomtudós és a cionista szétválasztását. Uo. 108. 

26 Robert S. Wistrich: Max Nordau: From Degeneration to „Muscular Judaism". Transversal 5. 
2004/2. 3-21., itt 12. 

27 Leon Botstein: Das Ende des Assimilationsraumes: Max Nordau. In: Uő: Judentum und 
Modernität. Essays zur Rolle der Juden in der deutschen und österreichischen Kultur 1848 bis 1938. 
Wien-Köln 1991. 113-125. 



nem hajlandó a mozgalom élére állni, noha erre Herzl — levelezése és naplófel-
jegyzései alapján — már 1898-ban kapacitálta. Egyrészt protestáns nőt vett fe-
leségül, s lányát megkereszteltette, ami a heterogén elemeket tartalmazó moz-
galomban visszatetszést válthatott volna ki, másfelől pedig nem akarta írói te-
vékenységét és anyagi függetlenségét feladni. Ennek ellenére David Wolffsohn 
elnöksége alatt 1911-ig a mozgalom egyik legbefolyásosabb személye volt. Ót 
Otto Warburg váltotta, aki nem szánt különösebb pozíciót Nordaunak.28 

Nordau saját szerepét a cionista eszme terjesztésében, magyarázatában és 
védelmében látta: tanácsadóként, ideológusként és szónokként tevékenykedett 
a mozgalomban. Kultúrkritikai munkáinak alapjául szolgáló tudományos világ-
nézetéből egyenesen következik, hogy mindennemű, így a zsidó vallással és a 
kultúrcionizmussal szemben távolságtartó volt: a nyugat-európai fejlett polgári 
kultúra értékeihez ragaszkodott, „az operaházat és a fehér kesztyűt előnyben 
részesítette a kibbucideálokkal szemben", viszont a zsidó emancipáció csődje 
miatt egyértelműen a politikai cionizmus mellett foglalt állást, mely legfőbb 
céljának az önálló zsidó állam létrehozását tekintette.29 

A 'Muskeljude' 

Nordau a bázeli program értelmében több beszédében és írásában foglal-
kozott a zsidó nép testi, lelki és gazdasági felemelésének gondolatával, azonban 
az 5. cionista kongresszuson elhangzott beszéde volt az, amelynek keretében 
hosszabban kitér a testedzés kérdésére is.30 Ebben az összegzésben hangsúlyoz-
za, hogy a mozgalom számára a zsidó nép statisztikai 'átvilágítását' t a r t j a az 
egyik legfontosabb feladatnak; antropológiai, biológiai, gazdasági és az intellek-
tuális állapotot felmérő munkálatokat szorgalmaz. Lényegesnek tar t ja ponto-
san feltárni, hogy milyen a zsidóság testi állapota (átlagmagasság, anatómiai 
sajátosságok, leggyakrabban előforduló betegségek, mennyi az elmebetegek, si-
ket-némák, bénák, vakok, epilepsziások száma), mit muta tnak a halálozási sta-
tisztikák, hogy alakul az átlagéletkor, a gyerekszám, milyen a város és a vidé-
ken lakók aránya, a foglalkozás szerinti rétegzettség, a vagyoni megoszlás stb. 
A legégetőbb problémát a keleti zsidóságban körében látja, mivel itt a legna-

28 Schulte, Ch.\ Psychopathologie i. m. 271-272. 
29 Uo. 274-275. Nordau a minden tekintetben elmaradott kelet-európai zsidóság — és annak 

vezéralakjai — iránt megvetéssel viseltetett, a zsidó népet egy 'kulturnépnek' akarta látni, „amely 
sajátosságait az általános nyugati kultúrán belül fogja kibontakoztatni, mint minden jóravaló nép, 
nem ezen kívül, egy kultúraellenes, ázsiai vadságban, ahogy ezt Achad-Haam kívánja". Nordau nem 
tudta elfogadni, hogy a cionizmus eltolódjon orientális irányba; a zsidóknak teljes mértékben európa-
inak kell maradniuk, mivel a cionizmust valamiféle „civilizációs missziónak" tekintette. Ld. Nordau 
válaszát Achad Ha'amnak Herzl regényéről írt kritikájára. Max Nordau-. Achad-Haam über „Alt-
neuland". Die Welt 1903/2. 1-5. A politikai cionizmus értelmezhető úgy is, hogy a nacionalizmusra és 
az antiszemitizmusra adandó válaszként, valamint az európai zsidók emancipációjának következmé-
nyeként született meg. 

30 Max Nordau: V Kongressrede. (Bázel, 1901. december 27.) In: Uő: Zionistische Schriften. 
Zweite vermehrte Auflage. Berlin 1923. 112-139. A 2. kongresszuson azonban már érintette az 
'izmos zsidó' fogalmát: „A cionizmus a zsidóságot új életre kelti. Ebben bízom. Ezt erkölcsileg az ide-
álok felfrissítésével, testileg az utódok fizikai nevelésével éri el, amely számunkra ismét meg kell, 
hogy teremtse az elveszett izmos zsidóságot." Uo. 72. 



gyobb a szegénység és a munkanélküliség. A Kelet-Európában előforduló leg-
gyakoribb típus még mindig a 'Luftmensch', azaz a munkalehetőség helyett a 
szerencsében és csodában bízó típus.31 Sok 'Luftmensch' pedig egy 'Luftvolk'-ot 
alkot, azaz gazdasági értelemben egy szó szerint a levegőben lógó népet. 

Noha a zsidókat mint kereskedőket tar t ják számon, Nordau ezt cáfolja, 
mivel a legtöbben az általa feleslegesnek tartott kiskereskedésben dolgoztak. A 
zsidó nép nem tud zárt gazdaságként működni, mivel nincs meg hozzá a leg-
szükségesebb, a saját földterület, minek következtében más népekkel, előnyte-
len feltételek mellett kénytelen kereskedni. Elégtelennek tart ja továbbá a szak-
képzett zsidók számát, azt, hogy a legtöbb zsidó iparos autodidakta módon ta-
nulta a szakmáját, kivéve a gyémántcsiszolókat. Mentségül hozza fel, hogy a 
fejlettebb iparos szakmák képviselői céhekbe tömörültek, s onnan a zsidók ki 
voltak rekesztve. A gettóban csak a legegyszerűbb mesterségeket űzték, a leg-
több zsidó iparos szabóként, cipészként és kalapkészítőként kereste a kenyerét, 
s egyik foglalkozás sem kívánt különösebb testi erőt. 

A szabadfoglalkozások területén még rosszabb a helyzet. Ennek eredmé-
nye a 'koldusdiák' típusa, aki, mivel képtelen fedezni a tanulmányaihoz és a 
megélhetéshez szükséges költségeket, különórákat ad, újságíróként tengődik, 
vagy fordít, másol. A tanulás melléktevékenységgé silányul, s a rosszul táplált, 
rosszul öltözött, lendületét vesztett diák, akiből hiányzik a szellem eleganciája, 
szintén 'Luftmensch'-sé válik. Míg más népeknél a tanulás révén lehetséges a 
felemelkedés, addig a zsidóknál ez fordítva működik és lealacsonyít; noha a sta-
tisztikák szerint a zsidók szép számmal képviseltetik magukat a felsőoktatási 
intézményekben, Nordau szerint ezt főleg elkeseredettségükben teszik. 

Nordau a zsidó népet egy szegény, de nagy szellemi igényeket támasztó 
népnek látja, ugyanakkor kérdéses, hogy egy 'levegőemberekből' álló nép hogy 
tud megfelelni a cionizmus által megkövetelt feladatoknak. Azaz: 'levegőem-
berek', képzetlen iparosok, vagyontalan kereskedők hogy teremtsenek meg egy 
új, erős közösséget? A cionizmus első feladatai közé kell, hogy tartozzon ezen — 
főleg gazdasági — rétegeket megerősítse, majd alkalmassá tegye őket a cioniz-
mus ideáljainak megvalósítására. 

Nordau a cionizmus feladatai között a zsidók testi, szellemi és gazdasági 
felemelését tar tot ta a legfontosabbnak; utóbbi elsőbbséget élvez, a másik kettő 
csak ezután következhet, s a gazdasági fellendülés nélkül utóbbiakat elképzel-
hetetlennek tartja. A test, fizikum javításáról azért nehéz beszélni, mert a sze-
génysorban élő zsidók életkörülményei — koszos, túlzsúfolt, poshadt levegőjű 
lakások — nem a tudatlanságra vagy rossz szokásokra, hanem a szociális hely-
zetre vezethetők vissza. A cionista mozgalom ezért a faj fizikai leépülésének fel-
tartóztatására törekszik, főleg emberhez méltó életkörülmények és bőséges ét-
kezések biztosítása révén. Mindehhez azonban pénz kell, így „a zsidó nép fel-
emelkedése pénzkérdés".32 Példának azokat a családokat hozza fel, ahol három 
generáció óta jómódban élnek; ezekből a családokból kitűnő lovasok, ügyes ví-
vók, jó táncosok, úszóbajnokok kerültek ki, testi megjelenésük összehasonlítha-

3 1 Uo. 117. 
32 Uo. 131. 



tatlan „a keleti gettó elcsigázott, köhögő, jajveszékelő törpéivel".33 Nordau a jó-
módban élő, tehetősebb zsidóknak határozottan ajánlja, hogy szorgalmasan 
tornázzanak tovább, mivel fontos az „'izomzsidóság' kitenyésztése". A Jüdi-
sche Turnzeitung szerint 13 zsidó tornaegylet működik; a cél az lenne, hogy 
minden cionista egylet, amely arra képes, hozzon létre egy tornaszakosztályt. A 
nagy zsidó tömegek számára azonban ez még kevésbé fontos, mivel az életkö-
rülményeik sem anyagilag, sem időben nem teszik lehetővé számukra a torna 
vagy bármely egyéb sportág művelését. Számukra olyan tanácsokkal kell szol-
gálni, amelyek pénz nélkül is megvalósíthatók. Nordau két reformot ajánl: a 
zsidó népnek fel kell hagynia a túl korai házasságkötéssel és a gyermekek túl 
korai iskoláztatásával. A korai házasságkötést egy régi, ártalmas hagyomány-
nak tekinti, valóságos „rákfenének", mivel a fiatalok még korántsem önállóak. 
Ennek valós következményei, hogy a zsidó nő korán elhervad, túl korán és túl 
bőségesen érkezik a gyermekáldás, s a nagycsaládot a szülők sem táplálni, sem 
nevelni nem tudják megfelelően, s nem ritka, hogy a fiatal férj „ijesztő könnyű-
vérűséggel" a családját hátrahagyva menekül a kötöttségek elől.34 Nordau sze-
rint az lenne az ideális, ha a keleti zsidóságon belül a házasságkötés átlagélet-
korát ki lehetne tolni nyolc évvel. A másik problémát a gyerekek korai beiskolá-
zásában látja. „Ez bűn marad, még akkor is, ha a héder elveszíti az egészséggel 
ellentétes barbár jellegét. Gátolja a testi fejlődést és megalapozza a szervezet 
későbbi megbetegedését, ha a gyermeket a betöltött hatodik életév előtt isko-
lázzák be, és napi több mint öt órát kell szellemi tevékenységgel töltenie."35 

A mozgás, a torna fizikai, esztétikai hatásáról, nevelő és egészségmegőrző 
szerepéről többször írt Nordau a Jüdische Turnzeitunghaii is36. A Muskeljuden-
tum31 című írásában azt hangsúlyozza, hogy ismét meg kell teremteni az izmos 
zsidóságot; ismét, mivel a történelem bizonyítja, hogy korábban létezett, akár-
csak azt, hogy a zsidóság képes a testét ésszerűen használni, és azt megbecsül-
ni. A tornának a zsidóság életében nevelő szerepet kell betöltenie: testet és jel-
lemet egyaránt pallérozni hivatott, s öntudatot kell, hogy árasszon. A Was 
bedeutet das Turnen für uns Juden ? című írásában Nordau ezt még azzal egé-
szíti ki, hogy a zsidók számára a torna azért is bír különleges nevelőerővel, „mi-
vel a zsidók legnagyobb hibája az önfejűség, a makacsság, az ellenállás az azo-
nos törzsbeliek elismerésével, illetve a nekik való alárendeltséggel szemben".38 

A fiatal 'izomzsidók' még nem érték el őseik hősiességét, akik tömegekben tó-
dultak az arénába, hogy részt vegyenek a harci játékokban, és a képzett hellén 
atlétákkal, valamint az erős északi barbárokkal mérkőzzenek meg; erkölcsileg 
azonban már most megelőzik őket, mivel a régi zsidó cirkuszi harcosok szé-
gyellték zsidóságukat, és sebészi beavatkozással próbálták titkolni a szövetség-

33 Uo. 132. 
34 Uo. 133. 
35 Uo. 133-134. 
36 Az 1900-ban indult, Herman Jalowicz által szerkesztett zsidó havi lap a Bar Kochba zsidó 

tornaegylet hivatalos orgánuma volt. 
37 In: Nordau, M.: Zionistische Schriften i. m. 424-426. 
38 Uo. 427-433. 



be tartozás jelét, míg a Bar Kochba egyesület tagjai hangosan és szabadon vál-
lalják fel törzsi hovatartozásukat. 

Nordau szerint azonban a zsidók és a torna kapcsolatában egy pontot még 
nem vizsgáltak kellőképpen: azt, hogy a zsidók a testgyakorlás minden faj tájára 
szokatlanul alkalmasak. A zsidók hibájaként rója fel, hogy tudat alatt túl sokat 
nézik magukat az antiszemiták szemüvegén keresztül, s vakbuzgón mondják 
utánuk a zsidókról állított dolgokat (kevésbé előnyös testi adottságok, ügyet-
lenség, testi erő hiánya, kétbalkezes, csetlő-botló jelleg, görbe testtartás stb.), 
esetleg csak enyhítő körülményeket hoznak fel mentségül. Nordau igazat ad 
annak a megállapításnak, miszerint a zsidók tar tása nem megfelelő, de ezt a hi-
ányzó testi nevelésnek tulajdonítja. Nem zsidók esetében is hasonlónak látja a 
helyzetet: a laktanyákat és a katonai gyakorlótér epeket szemlélve semmi kü-
lönbséget nem fedez fel zsidó és nem zsidó között. A vicclapokban szereplő zsi-
dóábrázolások39 — zsidó katonák nevetséges madárijesztőként — sem életsze-
rnek, inkább csak a fantázia szüleményei; ha van némi valóságalapja, az csupán 
a fiatal harcos sutasága a besorozását követő első hetekben. A zsidók termetét 
illetően is lehet kivetnivalót találni, különösen a germán és szláv népesség által 
lakott területekkel összehasonlítva. „Korábban, talán kicsit elhamarkodottan, 
hajlamos voltam a zsidók termetét visszamaradottnak, testük gyakran csekély 
hosszúságát az elfajulás40 egy jelenségének betudni. Ebbéli nézetemben az utóbbi 
időben meginogtam."41 Valójában Nordau korában még nem lehetett antropológiai 
és néprajzi kutatásokkal bizonyítani, hogy a zsidók eredetileg nagyobb testhosszal 
bírtak, és ez az életkörülmények kedvezőtlen alakulása miatt zsugorodott össze, 
vagy már a kezdetekben is egy kis növésű törzs volt. 

A zsidóknak megadattak a nélkülözhetetlen szellemi feltételek a rendkívüli 
atlétikai és tornászteljesítményekhez, a testi feltételek, egy bizonyos mennyiségű 
izomerő pedig gyakorlás révén megszerezhető. „Tehát mindenünk megvan, ami 
szükséges ahhoz, hogy tornászként ugyanolyan fényesen bizonyítsunk, mint 
mindegyik szellemi diszciplína művelőjeként."42 Nordau célja nem az antiszemiták 
meggyőzése, sokkal inkább a zsidó öntudat fokozása volt, „mivel a zsidó a szétszó-
ratásban egy nem zsidó környezetben különösen érzékeny, és csak azt becsüli, 
amit a nem zsidó környezete értéknek ismer el".43 

A zsidó test patológiája 

A fent vázoltak alapján a zsidókat túlságosan befolyásolta a mások által 
róluk alkotott kép. Ebből adódik a kérdés: milyennek látták a nem zsidók a zsi-

39 A téma kifejtéséhez ld. Hanák Péter: A másokról alkotott kép. Polgárosodás és etnikai előíté-
letek a magyar társadalomban (a 19. század második felében). In: Zsidóság a dualizmus kori Magyar-
országon. Siker és válság. Szerk. Varga László. Bp. 2005. 167-189, valamint Vörös Kati: Judapesti 
buleváron. A „zsidó" fogalmi konstrukciója és vizuális reprezentációja a magyar élclapokban a 19. 
század második felében. Médiakutató 2003/tavasz. 19-43. 

40 A dolgozatban egészében az 'elfajulás' és a 'degeneráció' kifejezéseket szinonimaként haszná-
lom Nordau Entartungja alapján. 

41 Nordau, M. : Zionistische Schriften i. m. 429. 
42 Uo. 432. 
43 Uo. 



dó (férfi)testet a 19. század végén, 20. század elején? Milyen negatív konno-
tációval bír t az számukra? 

A klasszikus görög szépségideál Winckelmann óta (Geschichte der Kunst 
des Alterthums, 1774) formálta a polgári esztétikai elképzeléseket, az itt leír-
tak jelentették a szépségre vonatkozó alapvető követelményeket, és nagyban 
befolyásolták a férfiasságról vallott polgári elképzeléseket is. A férfiideál ennek 
jegyében egyet jelentett a klasszikus görög szépségfogalommal, amely a test 
harmóniájában és a részeiben megmutatkozó arányosságban nyilvánult meg. 
Minden, az idealizált képtől eltérő jelenség a rút irányába mutatott, és ez főleg 
az „alsóbbrendű emberfajokra" voltjellemző, és egyre jobban közelített az „ál-
lati képződményekhez". Utóbbi vonulatba beletartoztak a nők is. A nőket lehe-
tett ugyan mutatósnak és kívánatosnak nevezni, de ez inkább szubjektívnek 
minősült, nem volt mérhető és kellőképp objektív. A nő a nem tökéletes, a ke-
vésbé szép megtestesítője volt.44 A férfiasság nemcsak esztétikai szempontból 
volt fontos, hanem a rend letéteményesének is számított ellentétben a nővel, 
aki érzelmi túlfűtöttségénél fogva az értelem és az akarat használatára képte-
len volt. Az akarat hiányát a korabeli orvostudományi diskurzusban gyakran a 
maszturbáció következményének tulajdonították, amelyet hiányzó rendszere-
tetre — ez szintén a férfiasság ellentéte volt — vezettek vissza. A maszturbáció 
nagyban ellentmondott a férfiideálnak, s gyávasághoz vezetett, ami a férfiasság 
halálos ellenségének számított. A zsidók belehelyezése ebbe a dichotómiába 
szinte adja magát: kevésbé előnyösnek mondott külsejük, valamint a nekik tu-
lajdonított szexuális aberráltság alapján női attribútumokkal rendelkeztek. Mi-
vel a férfiasság a polgári társadalom kialakulásában központi normának minő-
sült, a férfiasság reprezentálta a társadalomban való alapvető orientációt. Hoz-
zá olyan pozitív tulajdonságok társultak mint az erő és a szépség, ellenben a nő-
ket, valamint a zsidókat gyenge, törékeny, idegrendszeri problémákkal küzdő 
személyeknek látták. Mivel a férfiasság jelentette a normát, ezért a női tulaj-
donságok devianciának, sőt szinte betegségnek számítottak. A mindennapi 
életben a koordinálatlan mozdulatok, a gyors járás, a nyughatatlanság mind a 
kiegyensúlyozatlanság, azaz a degeneráció jegyeit mutatták.45 

A feminizált zsidó megjelenítésére Nordau szépirodalmi munkáiban is le-
het példát találni. A Die Krankheit des Jahrhunderts című regényében a fősze-
replő bemutatásában egy egzotikus szépségű fiatalember vonásai rajzolódnak 
ki: „Wilhelm Eynhardt egy 24 éves fiatalember volt, karcsú és keskeny termet-
tel, feltűnően szép arccal. A szeme nem volt nagy, de mandulaformájú, mély sö-
tétjében bársonyos fény ragyogott, s enyhe fátyolos, mondhatni befele forduló 

44 Klaus Hödl: Die Pathologisireung des jüdischen Körpers. Antisemitismus, Geschlecht und 
Medizin im Fin de Siccle. Wien 1997. 165. 

45 Uo. 166-167. Hasonlóan érvel George L. Mosse is Nationalismus und Sexualität. Bürgerliche 
Moral und sexuelle Normen. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Jörg Trobitius. Hamburg 1997 
című könyvében. Nézete szerint a degeneráció és a férfiasság fogalmát az európai rasszizmus karolta 
fel. Ennek értelmében a szexuálisan 'degeneráltak' alatt az 'alacsonyabb rendű' fajokat kellett érteni. 
Ezeknél erkölcsi hiányosságok mutatkoztak, és nem rendelkeztek önfegyelemmel. A négereket, majd 
utána rögtön a zsidókat excesszív szexualitással vádolták. A zsidók mint népcsoport tipikusan női vo-
násokat mutatott , s a homoszexuálisokhoz hasonlóan elnőiesedettnek számított. Uo. 49. 



tekintet ült. A finom ívű vékony szemöldök ébenfekete színe pompásan kiemel-
te a homlok makulátlan fehérségét, melyet gazdagon koronáztak természetes 
fekete tincsek; a leheletfinom rózsaszín orca és a friss ajkak még magukon vi-
selték a koraifjúság barack- és cseresznyeszerú leheletét, és aligha fednék fel 
életkorát, ha azokat nem egy sötétbarna, selymesen puha szakáll, melyet még 
soha nem érintett borotvakés, kissé vékony gyűrűivel árnyékolná." De „lágy, 
férfiatlan arca, a tartásából hiányzó keménység miatt, valamint amiért nem 
ivott és nem dohányzott" diáktársai csak „Wilhelminének" nevezték.46 

További sztereotípiának számított, hogy a zsidók 'elnőiesedett' mivoltuk-
nál fogva kevésbé voltak alkalmasak, leginkább gyenge felsőtestük miatt, a ka-
tonai szolgálatra. A probléma gyökere — Nordau kapcsán erről már volt szó — 
a gyerekkorra, a korai iskolakezdésre vezethető vissza, mivel a fizikai degene-
ráció ekkor kezdődött meg. A katonai szolgálatra való alkalmatlanság azonban 
messzemenő társadalmi következményekkel járt, hiszen ez a feladat szorosan 
összefüggött az állampolgári kötelességekkel: mivel nem tudtak integrálódni a 
hadseregbe, ezért nem lehetett a zsidókat teljesen egyenjogú állampolgárok-
ként kezelni. A zsidók emancipációját ellenzők egyre inkább a fizikai sajátossá-
gokat állították előtérbe, ezzel hangsúlyozva a másságot és a teljes egyenjogiísí-
tás lehetetlenségét. Ennek kapcsán felmerül egy másik 'tipikus zsidó jegy' is, 
amely ortopéd vonatkozásokkal bírt és szintén kizárta a katonai alkalmassá-
got: a zsidó láb felépítése, konkrétan a zsidók körében a lakosság többi részéhez 
képest gyakrabban előforduló lúdtalp. Jelentőségét az adta, hogy a korabeli fel-
fogás szerint egy hadsereg annál ütőképesebb, minél jobb a gyalogsága. Lúd-
talppal azonban nem lehetett hosszabb távon gyalogolni.47 Míg a lúdtalpat leg-
alább el lehetett rejteni, egy ember járása nagyban árulkodott faji hovatartozásá-
ról. A zsidók kevésbé emelték a lábukat, szinte húzták maguk után; kortárs antro-
pológiai vizsgálatok alapján ezt a kevésbé fejlett vádiinak lehetett tulajdonítani, s 
főleg a keleti zsidóság körében volt gyakori. Ezeknek a testi panaszoknak a gyako-
riságát pszichés, elsősorban idegrendszeri eredetre vezették vissza, de állhatott a 
háttérben érszűkületi probléma is, valamint a cukorbetegség, melyet vallási-rituá-
lis étkezési szokások, valamint az endogám házasságkötések válthattak ki.48 

46 Max Nordau: Die Krankheit des Jahrhunderts. 2. Bände. Leipzig 1888. Bd. I. 7-8. A Seelen-
analysen, illetve a Gefühlskomödie című prózai műveiben, a Doktor Kohn c. drámájában további pél-
dákat lehet találni. A gyenge, elnőiesedett zsidó test irodalmi megjelenítéséhez ld. Ingrid Spörk: Zum 
Archaischen in der Moderne. Körperbilder in der Ghettogeschichte. In: Moderne Identitäten. Hrsg. v. 
Alice Bolterauer, Dietmar Goltschnigg. Wien 1999. (= Studien zur Moderne 6). 75-89. 

47 Hödl, K.\ Die Pathologisierung i. m. 167-171., és Sander L. Gilman: Der jüdische Körper. 
Eine Fuß-Note. In: Rasse, Sexualität und Seuche. Stereotype aus der Innenwelt der westlichen 
Kultur. Ins Deutsche übertragen von Helmut Rohlfmg et al. Hamburg 1992. 181-204. 

48 Uo. 172-175. Gilman a zsidók körében gyakori idegrendszeri panaszok legfontosabb okának 
— kortárs pszichiáterek munkáira hivatkozva — az endogámiát tartja. Ugyanakkor voltak ennek el-
lentmondó nézetek is, miszerint a rokonok közti házasságkötés szokása kifejezetten a faj tisztaságá-
nak megőrzését szolgálta, és a zsidókat jóval rezisztensebbé tette a himlővel vagy a kolerával szem-
ben. Sander L. Gilman: Jüdischer Selbsthaß. Antisemitismus und die verborgene Sprache der Juden. 
Aus dem Amerikanischen von Isabella König. (Eredeti cím: Jewish Self-Hatred. Antisemitism and 
the Hidden Language of the Jews.) Frankfurt am Main 1993. 221. 



Gilman szerint a zsidó láb a zsidóknak a „modern államban a teljes befogadásra 
való méltatlanságát" jelölte.49 

A hadkötelezettség tudatos megtagadása, a 'zsidó gyávaság' szintén a fe-
minizált zsidó képét, az elvárt férfiideálnak való meg nem felelést erősítette. A 
nyugati zsidókkal ellentétben inkább a keleti zsidóság helyezkedett szembe az 
általános hadkötelezettséggel, bár a 19. század végén még a német-zsidó közös-
ségekben is a passzív férfikép uralkodott, amely a hagyományos zsidó kultúrán 
alapult.50 Ez azonban nem a gyávaságukkal, hanem vallási előírásaikkal és élet-
vitelükkel — pl. napi többszöri imádkozás a hadseregben kivitelezhetetlennek 
bizonyult — volt magyarázható.51 Mivel a zsidóknak a középkor óta52 tiltott 
volt a fegyverviselés, ezért a testi erő nem számított kulturális értéknek, sokkal 
inkább a vallási tanok ismerete, a szellem nagysága jelentette a zsidó nép fenn-
maradásának a zálogát. A zsidó férfi testén szó szerint a fej volt a legfontosabb, 
mivel a szellemi erőt tartották a zsidó férfiasság legfőbb ismertetőjegyének. A 
zsidó férfiaktól elvárták, hogy sápadtak és soványak legyenek, mivel ez volt a 
szellemi aktivitás ismérve. Különösen előkelőnek számított, ha a férfi a min-
dennapok ügyes-bajos dolgaiban tájékozatlanságot és naivitást mutatott.53 A 
katonai szolgálat megtagadásának egy további oka volt, hogy bevetésnél egy 
zsidó katona akár hitsorsosát is megölheti. A zsidók körében gyakori volt, hogy 
öncsonkítással tették magukat alkalmatlanná a katonai szolgálatra, illetve gyak-
ran szimuláltak.54 Azok a zsidók, akik eleget tettek a hadkötelezettségnek, mi-
vel az az állampolgárság feltétele volt, a hadseregen belül is ki voltak téve az 
antiszemitizmusnak, ami itt még erőteljesebben jelentkezett, mint a hétközna-
pi életben. A zsidóknak Poroszországban, ahol a katonaság a legnagyobb szim-
bolikus erővel bírt,55 a tisztikarba való bejutás szinte elérhetetlennek bizo-
nyult.56 

49 Sander L. Gilman: The Jew's Body. New York, London 1991. 40. 
50 Greg Caplan: Militätische Männlichkeit in der deutsch-jüdischen Geschichte. Die Philo-

sophin 11. 2000/22. 85-100. Hogy a fegyveres harc, az erőszak mennyire nem számított erénynek, és 
inkább tűrték az erőszakot, jól alátámasztható egy Joseph Rothtól vett szövegrészlettel is: „Annak a 
zsidónak a látszólagos gyávasága, aki a játszó gyerek kődobására nem reagált és a gyalázkodó bekia-
bálást nem akarja meghallani, valójában annak a büszkesége, aki tudja, hogy egyszer győzni fog, és 
nem történhet vele semmi, ha Isten azt nem akarja, és a védekezés nem véd olyan csodálatosan, mint 
ahogy azt Isten akarata teszi." Joseph Roth: Juden auf Wanderschaft. In: Uő: Werke. Hrsg. v. Her-
mann Kesten. 3. Band. Köln 1976. 293-369, itt 308-309. 

51 Hödl, K.: Die Pathologisierung i. m. 176-177. 
52 Középkori források szerint a gonosz katonai egyenruhában jelent meg. Katonának lenni 

egyet jelentett a zsidó közösség elhagyásával és a keresztény európai társadalomba való belépéssel. 
Ld. Daniel Boyarin: Unheroic Conduct: The Rise of Heterosexuality and the Invention of the Jewish 
Man. Los Angeles, London 1997. (= Contraversions. Critical Studies in Jewish Literature, Culture, 
and Society; 8). 56. 

53 Monica Rüthers: „Muskeljuden" und „weibische Juden". In: Der Erste Zionistenkongress 
von 1897: Ursachen, Bedeutung, Aktualität. ... in Basel habe ich den Judenstaat gegeründet. Hrsg. v. 
Heiko Haumann et al. Basel, Freiburg stb. 1997. 320-323, és Caplan, G.: Militärische Männlichkeit i. 
m. 85. 

54 Hödl, K.\ Die Pathologisierung i. m. 176-177. 
55 Ld. Újvári Hedvig: Pest és Bécs után, Párizs előtt: Max Nordau Berlin-képe. Múlt és jövő 

2007/1. 78-84. 
56 Rüthers, M.: „Muskeljuden" i. m. 



Az elnőiesedett zsidó jellegzetességei közé sorolták a hisztériát is. Jean-
Martin Charcot (1825-1893),57 korának egyik legismertebb neurológusa párhu-
zamot vont vallás (azaz a keleti zsidók túlzásba vitt miszticizmusa) és a hiszté-
ria között, mivel nemritkán mindkettő hátterében szexuális zavarok állhattak. 
Nézete szerint a nem megélt vágyak gyakran hisztériában csapódtak le, amely 
a férfiakkal ellentétben a korabeli franciaországi adatok szerint 1:20 arányban 
a nőkre (és az effeminált zsidókra) voltjellemző. A kor kialakulásában azonban 
a legfontosabb okot az endogám házasulási szokásokban látta.58 A hisztéria leg-
fontosabb ismérve a sajátos arckifejezés volt, amit a belső tükörképéként értel-
meztek. Zsidók esetében főleg a szemnek, a patologikus tekintetnek tulajdoní-
tottak nagy szerepet.59 Nordau maga is aktívan foglalkozott a hisztéria jelensé-
gével: francia orvostudományi disszertációját Charcot vezetésével írta és védte 
meg 1882-ben De la castration de la femme (A nő kasztrálása) címmel. A nő 
kasztrálása a petefészkek operatív eltávolításával bevett gyakorlatnak számított 
a női hisztéria és az epilepszia kezelésében. Nordau tézise szerint viszont ez fe-
lesleges, mivel nem vezet a kívánt eredményhez, s nem látta bizonyítottnak a 
petefészkek és a hisztéria közötti összefüggést. Charcot módszerével, a hipnó-
zissal azonban egy jóval egyszerűbb, veszélytelenebb, kevésbé költséges keze-
lést lehet alkalmazni a hisztériás panaszok esetében. Nordau szerint a hisztéria 
a lélek betegsége, nincs bizonyítható szervi oka. Mivel a pszichés problémák 
hátterében nem szervi, hanem szellemi okok húzódnak meg, ezáltal nem sebé-
szi, hanem a pszichopatológia eszközeivel gyógyíthatók. Későbbi kultúrkritikai 
műveiben ezt úgy fogalmazza meg, hogy a lelki bajok szociokulturális eredetű-
ek. A szervi problémák pedig pszichés betegségek esetében következményei, 
nem okozói azoknak. Bár itt még nem mondja ki, az 'elfajulás' (= degeneráció) 
szociokulturális, a nagyvárosi civilizáció által okozott pszichés betegség.60 

Freud előtt Nordau volt az első, aki a fin de siccle kultúráját a pszichopa-
tológia perspektívájából szemlélte, s egyáltalán az első író, aki a korabeli pszi-
chopatológia teljes eszköztárát a kultúrkritikában alkalmazta. Korának leg-
főbb betegségeinek nem a szifiliszt vagy a tuberkolózist tartotta, hanem az 
idegrendszeri, pszichés eredetű bajokat, legfőképp az örökletes 'degenerációt'.61 

A bajok eredete — Nordau természettudományos alapokra helyezett világnéze-
te szerint — a vallásban, a monarchiában, az államban, a gazdaságban, a házas-
ságban és legfőképp a nagyvárosi életformában keresendő. Utóbbi majd az Ent-
artunghan csúcsosodik ki, de már korábbi műveiben is lehet erre példákat találni. 
Először az erős társadalombírálatot megfogalmazó művében, a Die conventio-

57 Részletesen tk. George L. Mosse: The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity. 
New York, Oxford 1996. 77-106, itt 83-85. 

58 Gilman, S. L.: Jüdischer Selbsthaß i. m. 221. 
59 Hödl, K.: Die Pathologisierung i. m. 201-208. 
60 Schulte, Ch.-, Psychopathologie i. m. 109-112. A degenerációval kapcsolatos tanok azért fon-

tosak, mert a zsidókat gyakran ruházták fel olyan tulajdonságokkal, amelyeket a degeneráció jele-
ként értelmeztek. Mivel ezeket örökletesnek tartották, létezésük egy nem zsidó társadalomban ká-
rosnak számított. 

61 A 'degeneráció' fogalmát Bénédict August Morel (1809-1873) helyezte tudományos alapokra. 
Ezt örökletes betegségnek látta, és a környezeti hatások — nem utolsósorban a nagyvárosi életforma 
— további tüneteket okozhatnak. 



nellen Lügenben fogalmazza meg azt, ami később a cionizmusban is visszakö-
szön: kiemeli a mezőgazdasági termelés szükségességét, míg a várost lakóinak 
'elfajulásáért' teszi felelőssé. „A természet megmutatja az embernek, hogy nem 
tud föld nélkül élni, hogy szüksége van a mezőre, mint halnak a vízre; az ember 
látja, hogy tönkre megy, ha elszakad a rögtől, hogy csak a paraszt sokasodik tö-
retlenül, egészséges és erős marad, míg a város lakóinak kiszívja a velejét, be-
teggé és terméketlenné teszi [,..]."62 Az ezt követő mégteoretikusabb művében, 
a Paradoxe-ban hasonlóan ír a 'degenerált' nagyvárosról: „Nem szabad elfelej-
teni, hogy a nagyvárosi ember az emberiség hanyatlásra ítélt típusát testesíti 
meg. [...] Különösen az idegrendszeri zavarok gyakoriak ebben a tömegben. 
Számtalan egyén települ az egészséges értelem és az őrület között húzódó ha-
tármezsgyére, amely az utóbbi időben elmegyógyászokat és pszichológusokat 
annyira a hatalmába kerít. [Az odatelepültek! még nem teljesen zavarodottak, 
de már nem is teljesen normálisak. Agysejtjeik már nem úgy dolgoznak, aho-
gyan kellene. [...] Máshogy éreznek, gondolkodnak és cselekednek, mint az 
egészséges és erős emberek.63 

Cionista válaszok a sztereotípiákra 

A cionisták célja nemcsak a zsidó állam létrehozása volt, hanem legalább 
ennyire fontosnak érezték az 'új zsidó' megalkotását is. Ez alatt az 'új zsidó' 
(férfi) típusát értették, aki testi és szellemi konstitúciójánál fogva sikerrel veszi 
a palesztin állam betelepítésével járó feladatokat. A diaszpórában élő, testi 
munkától elidegenedett, és ezáltal beteg zsidót fizikai munka és földművelő te-
vékenység révén kívánták egészséges, természetes emberré tenni, és nem utol-
sósorban népcsoporttá formálni. 

A keleti zsidók a nyugat-európai hitsorsosaik számára, akik egy liberális, 
polgári környezetben nőttek fel és akkulturálódtak, a saját múltjuk emlékképe-
it idézték fel, ezért kerülték őket. A keletiek egy olyan csoportot képviseltek, 
akik életmódja az asszimilációt szorgalmazók és a cionisták számára — utóbbi-
ak szintén hasonló közegből származtak — egyaránt idegen volt. Az Európa ke-
leti részéből Nyugatra tartó zsidók irányába ugyanolyan megvetéssel voltak, 
mint a nem zsidók, és ezzel magyarázták a feléledő antiszemitizmust.64 A cio-
nisták ebből adódóan azon voltak, hogy a zsidóellenesség állítólagos okait meg-
szüntessék, azaz a hitsorsosaik másságát, idegenszerűségét felszámolják. Ezt a 
feladatukat „normalizálásként" határozták meg, azaz a galíciai zsidók sajátos-
ságainak helyébe a polgári értékrend normáinak a felvételét tartották szüksé-

62 Nordau, M.\ Die conventioneilen Lügen i. m. 288. 
63 Max Nordau: Paradoxe. Leipzig2 1885. 270. 
64 Nordau esetében már történt utalás a névváltoztatásra, amely radikális elhatárolódást jelen-

tett a kelet-európai, ortodox származásával szemben. A keleti zsidóságtól való távolságtartásnak más 
zsidó értelmiségi is hangot adott. A liberális, a nagy német egység hívének számító nyelvfilozófus, 
Fritz Mauthner például egy egészségügyi kordon felállítását szorgalmazta, nehogy a keleti zsidók be-
szennyezzék a német földet, míg Max Marcuse német szexuálpszichológus a keleti és a nyugati zsidó-
ság között akkora a különbség vérvonalban és jellemben, mint amekkora a németek és a franciák kö-
zött. Hödl, K.\ Die Pathologisierung i. m. 281. 



gesnek. Normalitás alatt a polgári normák mentén húzódó magatartást értet-
tek, minden ettől eltérőt abnormálisnak, azaz betegnek láttak. A normalitás-
hoz azonban hozzátartozott még valami, ami más társadalmak, népcsoportok 
esetében már adott volt, a zsidóság esetében azonban még az abnormalitás 
szintjén mozgott: ez az otthon, a haza kérdése. A korabeli nacionalizmus így 
nemcsak az antiszemitizmust erősítette, hanem egy olyan politikai mozgalmat 
képviselt, amelyet utánozni kellett, vagyis a cionisták számára központi szerep-
pel bírt.65 

A cionizmust terápiaként is lehet értelmezni, amely főleg a kelet-európai 
(patogén) zsidók számára jelenthetett segítséget. Erre két lehetséges megoldás 
kínálkozott: a saját 'otthon' teremtése, ahol nyugodtan, előítéletektől mente-
sen, természetközeiben lehet élni és dolgozni, vagy a betegnek tartott zsidók 
testi és szellemi regenerációja, amelyhez a testedzésen, az egészséges életmó-
don keresztül vezetett az út. Mindkét elképzelés szerint a zsidókkal szembeni 
előítéletek nem alaptalanok, ezért a cionisták feladatuknak tekintették az anti-
szemiták által nekik tulajdonított előítéletek felszámolását. Ez konkrétan a ha-
gyományos zsidó iskolák felülvizsgálatát, az 'effeminált zsidó' tévhit megszün-
tetését — főleg a katonai szolgálatra való alkalmatlanságot és az akaraterő hiá-
nyát —, valamint az állítólagos degenerációval való leszámolást jelentette. 

A cionisták legfontosabb eszköze a kelet-európai zsidóság abnormalitá-
sának és patológiájának kezelésében a tornamozgalom volt. Feladta nemcsak 
abban állt, hogy a 'tipikus zsidó hibák' kezelését segítse, hanem egyben olyan 
tevékenységeket is utánzott, amelyek egyébként a német nemzeti mozgalmak66 

sajátjai voltak (torna- és diákegyletek, valamint más férfiegyletek alapítása). 
Mivel a kelet-európai zsidók a gettóban testileg és lelkileg elsatnyulnak és dege-
nerálódnak, innen csak a tornamozgalom képes őket kiszabadítani, illetve a 
testi újjászületés irányába lendíteni. A szellem pallérozása mellett a zsidók tes-
ti épségére is oda kell figyelni, mivel a test elhanyagolása és a túlzásba vitt szel-
lemi tevékenység az idegrendszeri problémák előidézője.67 A torna hivatott ki-

65 Uo. Az izmos zsidó ötlete is egy ilyen nacionalista elképzelésen alapult. „Turnvater Jahn" 
(Friedrich Ludwig Jahn, 1778-1852) volt az, aki „a szülőföldet torna által szeretni"-mottóban foglal-
ta össze a testedzés és a német nép felemelkedésének kapcsolatát. Egyúttal itt köszönöm meg Gerő 
Andrásnak a kézirathoz fűzött azon szóbeli és írásbeli észrevételét, miszerint a testedzés kérdése a 
korban túlmutatott a zsidóságon: „Nem véletlen, hogy az európai intellektuális folyamatokra érzé-
keny Nordaunál hangsúlyos szerepet kap a testedzés fontosságának kihangsúlyozása, merthogy az 
európai szellemi áramlatokban ez akkor egyre inkább megrősödőfélben volt. Nordau természetesen 
lefordítja ezt az őt legjobban érdeklő téma, a zsidóság témakörére, de ez nem egy par excellence zsidó 
probléma, hanem egy európai szinten felmerülő problematika sajátos vetülete." 

66 Herzl méltányolta Bismarck sikereit a német tömegek mobilizálásában, s hasonlót álmodott 
meg a zsidó népnek is. Úgy gondolta, hogy a nacionalizmus megoldja majd a zsidóság problémáit is, 
és véget vet a 2000 éves száműzetésnek. Tamar Mayer: From Zero to Hero. Masculinity in Jewish 
Nationalism. In: Esther Fuchs (ed.): Israeli Women's Studies: a reader. New Brunswick-New Yersey-
London 2005. 97-117. 

67 A kereskedői és intellektuális foglalkozások gyakorlása, az ún, 'fejfoglalkozások' is magyará-
zatként szolgált a zsidók állítólagos idegi terheltségére, mivel a testi (fizikai) munkával ellentétben a 
szellemi munka nem számított az idegekre és az egészségre pozitívan ható tevékenységnek. Továbbá 
a pogromok és az üldözések is a pszichikai betegségek gyakoriságának növekedéséhez, úgy mint a lel-
ki egyensúly felborulásához, vagy a bizonytalanság érzetéhez nyugodt időszakokban is, járultak hoz-
zá. Andrea Adams: „Rasse", Vererbung und „Jüdische Nervosität" - Über Reichweite und Grenzen 



egyensúlyozni az eltúlzott intellektuális tevékenységet. A testi erőn túl a külső 
megjelenés, a test esztétikája sem volt elhanyagolható, mivel a korszakban a 
'germán típust ' idealizálták, és ehhez kívántak felzárkózni a zsidók is egy ed-
zett, jól formált test révén.68 

A hagyományos zsidó kultúrában a tanulásnak nagy jelentőséget tulajdo-
nítottak; ez azonban a modern tudományok közvetítése helyett a vallási tanok-
ban való elmélyülést jelentette. A héder nem volt alkalmas az európai kultúra 
közvetítésére, valamint higiéniai és pedagógiai szempontokból sem felelt meg a 
nyugat-európai elvárásoknak. Max Mandelstamm, a Kovnoból (Litvánia) szár-
mazó szemészorvos a 4. cionista kongresszuson egy felkavaró beszédet tartott a 
keleti zsidóság rossz fizikai és szellemi állapotáról. Az okokat az iskoláztatás-
ban, a héderben látta, ahol a napi akár 12 órás tanulás a testi és a szellemi 
egészség rovására ment. A hédert egy büdös teremnek nevezte, ahol elégtelen 
volt a szellőzés, gyenge a világítás, hiányoztak a megfelelő iskolapadok, így a 
gyerekek rossz fej- és testtartással írtak-olvastak. A kisiskolásokat agyonter-
helték tanítási órákkal, amely más egyéb didaktikai hibákkal a gyermekagy túl-
terheléséhez vezetett. Ennek fizikai kihatásai is voltak: tk. az átlagon aluli fej-
lettséget mutató termet és a beesett mellkas. Előbbi megállapítás részben vitat-
ható, hiszen ebbe a faji sajátosságok is megmutatkozhattak, de a gyenge mell-
kas — ennek következtében pedig a már említett katonai alkalmatlanság — 
csak az eltúlzott szellemi munkának tudható be. Ugyancsak következmény-
ként muta t rá a feltűnően magas idegrendszeri problémákra és az elmebetegsé-
gekre. A turbekolózis és a diabétesz problémáját is vissza lehetett vezetni ezek-
re a körülményekre. A Jüdische Turnzeitung szerkesztője, Jalowicz arra mutat 
rá, hogy alapvető ellentét feszül a keleti zsidóság oktatási rendszere és a termé-
szet között: szerinte a túlzásba vitt vallásfilozófiai oktatás nem fordít kellő fi-
gyelmet a természet szeretetére, ami többek között megmutatkozik a zsidó is-
kolás gyerekek gyengébb rajzteljesítményében. S mivel mást látnak a világból, 
ezért másképp is értelmezik azt, s végül másképp is gondolkodnak. Összességé-
ben a héder ártott a keleti zsidóságnak fizikailag, szellemileg és erkölcsileg egy-
aránt. Max Mandelstamm reformokat javasolt, amelyeket a héderek fenntartói, 
illetve az abban oktatók mereven elutasítottak, mivel ezeket a zsidó kultúra el-
tiprására utaló törekvéseknek értelmezték. A cionisták egyben azt szűrték le, 
hogy a tradicionális tanintézetek a zsidók számára egészségkárosító hatással 
bírtak, ami megerősítette őket a tornamozgalom alapításának fontosságában. 
Az ebből kinövő sportegyesületek a szellemi tevékenység kompenzálására vol-
tak hivatottak. A kisiskolások esetében gyermekjátékok bevezetését tartották 
elengedhetetlennek, amelyek fegyelemre kellett hogy neveljenek, és katonai 
gyakorlatokat is tartalmazniuk kellett. Ezzel akarták az 'elnőiesedett zsidó' ké-
pét egyensúlyozni, méghozzá úgy, hogy már gyerekkorban szükségesnek tartot-
ták a katonáskodás alapfogalmainak a bevezetését.69 

wissenschaftlicher Paradigmen im psychiatrischen Diskurs Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts. 
Transversal 2003/2. 118-133. 

68 Hödl, K.: Die Pathologisierung i. m. 286. 
69 Uo. 288-294. Hasonlóan írt erről az oktatási formáról más cionista is. A bécsi Otto Abeles a 

hédert egy olyan „rákfenének" nevezte, amely „testi torzulást és szellemi bénaságot" okoz. „A keleti zsi-



Az 'effeminált' zsidó sztereotípiával kapcsolatos nézeteket részben osztot-
ták a cionisták is, viszont úgy gondolták, hogy az általuk kezdeményezett tor-
namozgalom révén ezeket el lehet oszlatni. A sorozásra való alkalmatlanság né-
zetük szerint csak a keleti zsidóságot érintette, és ez az életkörülményeiknek 
tudható be. Mivel ez nem az egész zsidóság problémája volt és környezeti hatá-
sokra lehetett visszavezetni, ezért ezt egy könnyen orvosolható feladatnak te-
kintették: meg kell szüntetni a keleti zsidók körében a testi fejlődést károsan 
befolyásoló hatásokat. Ugyanakkor az is ismert volt, hogy a katonai szolgálatra 
való alkalmasság a vidéki népesség körében gyakoribb volt a városi lakossághoz 
képest, utóbbiak esetében pedig a fizikai munkát végzők esetében magasabb a 
szellemi foglalkozást űzőkhöz viszonyítva. Ebből adódott a következtetés, hogy 
a természetes közegben végzett munkát, a vidéki életmódot kell szorgalmazni a 
zsidók körében, ami azonban a diaszpórában nem valósítható meg. Kiutat a cio-
nizmus mutathat, mivel a 'saját haza' víziójában központi helyet foglal el a 
földművelő életmód.70 

A zsidó gyávasággal kapcsolatos sztereotípiákkal a központi cionista orgá-
num, a Die Welt hasábjain is foglalkoztak.71 A cikk szerzője nem vonja kétségbe 
az előítéletet, de magyarázatot ad: mindez a zsidó nép történelmét végigkísérő 
életkörülményeikkel — állandó rettegés, fenyegetettség érzése —, valamint a 
szegénységgel magyarázható. A cionisták ezt az állítást is inkább a keleti zsidó-
ságra vonatkoztatva érezték jogosnak. Cáfolatát a zsidók testi edzettségének 
fokozása jelentheti. 

Ugyanez jelentheti a megoldást a fegyelem hiányának javításában is. A 
zsidókkal szembeni kifogásként fogalmazódott meg, hogy hiányzik belőlük a 
másik igyekezetének elismerése, egyéni érdekeiket nem képesek a közösség igé-
nyeinek alárendelni.72 A zsidó tornaegyletek ezen voltak hivatottak segíteni: ér-
velésük szerint a testedzés révén nemcsak a test erősödik, hanem a fájdalmakat 
is jobban viselik, ami akár katonai erénynek is betudható, továbbá fegyelemre 
és rendre tanít, sőt a közösségi szellemnek is előnyére válik.73 

A zsidók állítólagos 'degenerációja' életmódfüggő és örökletes tényező volt. 
A szellemi képzés és a testi edzettség közötti egyensúly hiánya testi hátrányokat 
eredményez, ami már magában hordozza a degenerációra utaló jeleket. Mivel ez 
örökletes tulajdonság volt, ezért érintette a nyugati zsidókat is, mivel felmenőik, 
vagy ők maguk is korábban a keleti zsidók életmódját folytatták. A cionisták a 
degenerációval kapcsolatos előítéleteket nem utasították vissza, csak módosítot-
ták.74 Testi értelemben jogosnak tartották, szellemi vonatkozásban azonban eluta-

dóságra akkora bajt hoz, mint más népcsoportokra az alkohol vagy az ópium." Otto Abeles: Die 
jüdische Schule. Die Welt 1912/38. 1167-1167. S. Chaikis a héderben szintén a zsidó fiatalok fizikai és 
pszichés 'elfajulásának' az okát látta. S. Chaikis: Entartung und Regeneration. Die Welt 1901/12. 3-4. 

70 Uo. 295- 296, és Rüthers, M.: „Muskeljuden" i. m. 323. 
71 Balduin Groller. Die Feigheit der Juden. Die Welt 1900/52. 2-5. 
'2 Nordau is leírta ezeket a problémákat a Was bedeutet das Turnen i. m. című írásában. 
73 Hödl, K.: Die Pathologisierung i. m. 297. 
l4 Jungmann a Die We/zïben az 'elfajulásnak' egy merőben más értelmezését adja. Míg a legtöbb 

cionista a keleti zsidóság fizikai degenerációjáról beszél, addig szerinte, Gobineaura hivatkozva, csak 
azt a népet lehet 'degeneráltnak' nevezni, akinek a vérében a más népekkel való keveredés révén 
már nem apáik vére folyik. így például elfajultnak találja a rómaiakat, akik szír vérrel keveredtek. A 



sították, így csak a kelet-európai zsidókra tar tot ták érvényesnek.75 A puszta 
testi 'elfajulás' testedzés révén orvosolható, de mivel a keleti térségben ez még 
nem honosodott meg, az ottani zsidóság ezért található még a fizikai degenerá-
ció stádiumában. Az egész zsidóság 'elfajulásáról' azonban nem lehet beszélni.76 

A 'degenerációra' adott — zömmel német — cionista válaszok egyirányúak. 
Mint nyugati zsidók a negatív zsidó-képet a hátrányosabb sorban és vadnak 
mondott keleti zsidóknak tulajdonították, így maguknak szinte felmentést adtak 
a vádak alól. Magukra mint civilizált és akkulturált zsidókra tekintettek: német-
nek vallották magukat mózesi hittel. A keleti zsidókban „kaftánba bújtatott 
mosdatlan barbárokat" láttak, akik érthetetlen zsargonban beszéltek és irracio-
nális vallásosságba menekülte. Nyugati hitsorsosaikat saját múltjukra emlékez-
tették, veszélyeztetve ezzel a zsidó imázst, az elismertetésükre irányuló törekvé-
seket.77 

zsidókat azonban fajtisztának nevezi, különösen a keleti zsidókat, mivel a fajkeveredéstől távol tar-
tották magukat. Dr. Max Jungmann: Ist das jüdische Volk degeneriert? Die Welt 1902/24. 3-4. 

75 Joachim Doron a cionista álláspontot ellentmondásosnak találja a faji kérdésben, mivel az a 
'gyenge zsidó' típusát nagymértékben át akarja alakítani: habitusában, gesztusaiban, testi valóságá-
ban alapvető változásokat tartott fontosnak. Joachim Doron: Rassenbewußtsein und naturwissen-
schaftliches Denken im deutschen Zionismus während der wilhelminischen Ára. Jahrbuch des Instituts 
für deutsche Geschichte [Tel Aviv] 1980. 389-427, itt 405. 

76 Hödl, K.: Die Pathologisierung i. m. 302-304. Alison Rose ennek radikálisabb olvasatát adja: 
függetlenül attól, hogy a zsidók a gettóban maradnak vagy az európai társadalomba integrálódnak, a 
zsidók a tényleges földjükre való visszatérésükig 'degeneráltak' maradnak. Alison Rose: Die Neue 
Jüdische Familie. Frauen, Geschlecht und Nation im zionistischen Denken. In: Deutsch-jüdische 
Geschichte als Geschlechtergeschichte. Studium zum 19. und 20. Jahrhudnert. Hrsg. v. Kirsten 
Heinsohn - Stefanie Schüler-Springrorum. Göttingen 2006 (= Hamburger Beiträge zur Geschichte 
der deutschen Juden, Bd. 28). 177-195. 

77 Rüthers, M.: „Muskeljuden" i. m. 321. 



Maruzsa Zoltán 

A RAPACKI-TERV OSZTRÁK ÉS MAGYAR DIPLOMÁCIAI 
FORRÁSOK ALAPJÁN 

A második világháború utáni Európa a hidegháború kezdetét követő né-
hány év alatt a két szuperhatalom szembenállásának legfontosabb terepévé 
vált: a kontinens országainak többsége tagja lett a szembenálló katonai szövet-
ségi rendszereknek, és valamennyi ország jelentősen megnövelte katonai költ-
ségvetését és haderejét. Az USA és a Szovjetunió vezette hatalmi blokkok kö-
zötti háború veszélyét nagyban növelte, hogy 1945 augusztusától az emberiség 
belépett az atomkorba: Hirosima és Nagaszaki pusztulása után senkinek sem 
lehetett többé illúziója afelől, hogy a harmadik világháborúban az atomfegyve-
reket is be fogják vetni. Az amerikai atommonopólium megtörése, a szovjet, 
majd a brit kísérleti atomrobbantások sikere csak erősítette ezt a félelmet. Nem 
véletlen, hogy a korabeli közvéleményben sok ellenzője akadt az atomfegyve-
reknek, sokan — tudósok, közéleti szereplők, művészek — megfogalmazták az 
atomháborúval kapcsolatos aggodalmukat, és különféle terveket tettek közzé 
annak elkerülése érdekében. Ha felületesen vizsgáljuk, az Adam Rapacki által 
1957. október 2-án megfogalmazott elképzelés is ezen elképzelések sorába il-
leszkedik. A lengyel külügyminiszter az ENSZ Közgyűlésének 12. ülésszakán 
szólalt fel,1 és a nemzetközi feszültség csökkentése érdekében Közép-Európa 
atomfegyvermentesítését javasolta. Ajánlata szerint amennyiben a két német 
állam hajlandó lenne megtiltani területén az atomfegyverek előállítását és táro-
lását, akkor a Lengyel Népköztársaság is ugyanilyen kötelezettséget vállalna. A 
csehszlovák kormány már másnap csatlakozott a lengyel javaslathoz, az NDK2 

pedig október 5-én jelezte az ENSZ Közgyűlés elnökének, hogy egyetért a len-
gyel és csehszlovák javaslattal. Az első visszajelzéseket követően a lengyel kül-
ügyminiszter december 9-én nyújtotta át a külföldi hatalmak képviselőinek ok-
tóber 2-i beszédének írásos anyagát és a hozzá tartozó magyarázatot, majd a 
következő napokban tárgyalt a svéd, norvég, osztrák, szovjet, csehszlovák és 
keletnémet külképviseletek vezetőivel is. Csaknem két hónapos hallgatás után 
a Szovjetunió nevében Nyikolaj Alexandrovics Bulganyin miniszterelnök de-
cember 10-én egy memorandumot juttatott el Párizsba, Bonnba, Londonba és 

1 Rapacki 1957. október 2-án tett nyilatkozata az első mellékletben olvasható. 
2 Az NDK Népi Kamarája már 1957. augusztus 8-án határozatot fogadott el, melyben kezde-

ményezte, hogy a német államok ne birtokoljanak atomfegyvereket, „német földön" ilyen fegyverek 
állomásoztatását ne engedélyezzék, és csak békés célokra használják az atomenergiát. Ernst Laboor: 
Der Rapacki-Plan. Realistische Friedensidee oder Kampfplan gegen Bonn? Die Sicht Warschaus, 
Moskaus und Berlins. In: Hefte zur DDR-Geschichte 11. Berlin, é.n. 5. 



Washingtonba, melyben a Rapacki-terv mellett foglalt állást, és kérte a nyugati 
hatalmakat, hogy a háborús feszültség csökkentése érdekében járuljanak hozzá 
egy több mint 100 milliós lakosságú atomfegyvermentes övezet létrehozásához. 
1958. január 8-án újabb szovjet jegyzék következett, melyben Moszkva egy 
csúcstalálkozó összehívását javasolta a fennálló kérdések — például a Rapacki-
terv — tisztázása érdekében. Ezt követően a Rapacki-terv csaknem 8 eszten-
dőn át szerepelt a nemzetközi politika terítékén és további három szövegválto-
zatban (1958, 1962, 1964) jelent meg. Tanulmányom célja a Rapacki-terv létre-
jöttének, tartalmának és nemzetközi környezetének átfogó elemzése. A kutatás 
újszerűségét az adja, hogy a tanulmány a témával foglalkozó és fellelhető nem-
zetközi szakirodalom mellett az osztrák és a magyar diplomáciai testületek ál-
tal a témában készített jelentések elemzésére vállalkozott, így széles körű bete-
kintést nyújt a korszak diplomáciai légkörébe és a Rapacki-terwel kapcsolat-
ban napvilágot látott kortárs diplomáciai forrásokba. 

A Rapacki-terv megjelenésének előzményei 

Természetesen nem a Rapacki-terv meghirdetése volt az első olyan diplo-
máciai esemény, melynek hivatalosan megfogalmazott célja az atomháborús fe-
szültség csökkentése volt. A szovjet diplomácia már a második világháború vé-
gén javasolta az atomfegyverek betiltását, erre azonban az atommonopólium 
birtokában lévő amerikai diplomácia nyilvánvaló fegyverkezési előnyének tu-
datában nem volt hajlandó.3 Miután a szovjetek is kifejlesztették saját atom-
fegyvereiket (1949), mindkét szuperhatalom azon térségekbe igyekezett kon-
centrálni az akkor még — megfelelő hordozóeszközök hiányában — csak korlá-
tozott stratégiai mélységben bevethető nukleáris erőit, ahol a legkomolyabb po-
tenciális háborús veszély állt fent: így kerültek például a Németországi Szövet-
ségi Köztársaságban (NSZK) állomásozó amerikai csapatokhoz 1954-ben atom-
töltetekkel is felszerelt egységek.4 Ekkorra már az Egyesült Királyság is rendel-
kezett atomfegyverrel (1952), a szuperhatalmak pedig kifejlesztették a hidro-
génbombát. A koreai háború végső szakaszában amerikai részről fel is merült 
az atomfegyverek bevetésének lehetősége, igaz, a hasonló tartalmú szovjet fe-
nyegetésre sem kellett sokáig várni: a szuezi válság során a Szovjetunió is töb-
bek között az atomcsapás kilátásba helyezésével bírta jobb belátásra a résztve-
vőket. 

Az általános fegyverkezés és a háborús feszültség közepette az USA és a 
Szovjetunió is szerette volna javítani stratégiai helyzetét: az 1950-es évek elején 
az USA katonai bázisainak bővítésével, az NSZK és Japán újrafelfegyverzésével 
és a NATO mellett további regionális védelmi szövetségek (ANZUS, CENTO) lét-
rehozásával igyekezett gyűrűbe zárni Moszkvát és a szovjet zóna országait, a 
Szovjetunió pedig katonai erejének nagyarányú fejlesztése és szövetségi rendsze-
rének (Varsói Szerződés) kiépítése mellett semleges zónák létrehozásával igyeke-

3 Nem véletlenül: a hagyományos haderők tekintetében a Szovjetunió rendelkezett fölénnyel 
különösen Európában. Ebből a szempontból vizsgálva a szovjet ajánlatot nyilvánvaló annak komoly-
talansága. 

4 Laboor, E.\ Der Rapacki-Plan i. m. 7. 



zett lazítani az amerikaiak szorításán.5 Ezen szovjet politika tette lehetővé 
Finnország semlegesítését (1952), az osztrák államszerződés aláírását (1955), 
de ebbe a sorba illeszkedik Vjacseszlav Mihajlovics Molotov 1952-es javaslata az 
egységes és semleges Németország létrehozataláról is. Egy semleges és a szovjet 
elképzelések szerint katonailag természetesen gyenge Németország elviekben 
hasznos ütközőállam lehetett volna a két szuperhatalom csapatai között, de 
Molotov terve eredeti formájában nyilván inkább a szovjetek érdekét szolgálta 
volna,6 így azt a nyugati szövetségesek természetesen elvetették, bár a terv 
nem hivatalosan még az NSZK külügyminisztériumában is népszerűségnek ör-
vendett.7 A szovjet diplomácia ugyanakkor elutasította a szovjet csapatok kivo-
nását az NDK területéről, amikor Karl Georg Pfleiderer8 így akarta megvalósí-
tani a csapatszétválasztást, továbbá Németország egyesítésével a német kérdés 
megoldását. 

Ennél több realitásérzékről tanúskodott a belga külügyminiszter, Paul 
van Zeeland 1953-ban megfogalmazott elképzelése, mely szerint a megszállás 
alatt álló német területekről az amerikai és brit csapatok Franciaországba és a 
Benelux-államok területére vonulnának vissza, a szovjet katonai erők pedig 
csak a Visztulától keletre állomásoznának. A terv szerint az egyesített német 
területek megszállását az Oderától nyugatra az Európai Védelmi Közösség több-
nemzetiségű csapatai látták volna el, az Odera és a Visztula közötti területeken 
pedig csak lengyel csapatok állomásozhattak volna; mindennek ellentételezés-
ként az egységes Németország elismerte volna az Odera-Neisse határt.9 A ko-
rábbi — csupán az egyik oldalnak előnyöket kínáló — elképzelésekkel szemben 
már kölcsönös előnyöket nyújtó és esetleg Bonn által is méltányolható javaslat 
azonban még így sem volt elfogadható a szovjetek számára, hiszen a végül a 
francia ellenálláson egyébként is meghiúsuló EVK valójában NATO-tagállam-
ok csapatait jelentette volna. A belga javaslatot továbbfejlesztő bonni terv rá-
adásul már az Odera és a Visztula közötti területet is fegyvermentessé tette 
volna, ráadásul csehszlovák és osztrák, sőt, egyes verziók szerint akár olasz és 
jugoszláv területeket is magába foglalt volna. A javaslatot végül nem csak a 
szovjetek tekintették komolytalannak, hanem Konrad Adenauer, az NSZK kan-
cellárja is elutasította, mert — reálisan szemlélve — fontosabbnak ítélte az 
NSZK NATO-tagságát és az európai integrációt egy ilyen bizonytalan kezdemé-
nyezésnél. 

A két tábor közötti magas szintű diplomáciai egyeztetések a vitatott euró-
pai kérdésekről mindazonáltal csak az 1955 júliusában tar tot t genfi tárgyaláso-
kon kezdődtek újra, és bár nem vezettek konkrét eredményekre, az aktuális 

5 Fischer Ferenc: A megosztott világ. Dialóg-Campus, Pécs-Budapest, 2001. 169-173. 
6 Az NSZK és az NDK területe és gazdasági potenciálja között jelentős eltérés mutatkozott az 

NSZK javára, így az esetleges kiürítéssel a Szovjetunió jelentős előnyhöz jutott volna. 
' AdR 01 Pol-II BRD/424. 1957/218389. Vollgruber párizsi osztrák nagykövet 1957. március 

25-én kelt titkos minősítésű jelentésében beszámol vezető francia diplomatákkal folytatott beszélge-
téseiről, melynek során a franciák arra panaszkodnak, hogy a német kollégák körében igen népszerű 
az „osztrák megoldás". 

8 Pfleiderer, Karl Georg: Politik in Deutschland. Reden und Aufsätze 1948-1956. Stuttgart, 
1961. 83. 

9 Laboor, E.: Der Rapacki-Plan i. m. 9. 



problémák megtárgyalása mindkét fél számára komoly tanulságokat hordozott. 
Az is nyilvánvalóvá vált mindkét oldal számára, hogy mindketten tudatában 
vannak: egy esetleges globális méretű atomháború a kölcsönös megsemmisü-
lést eredményezné, és így annak megvívása egyiküknek sem érdeke. Fontos ta-
nulság volt a nyugati hatalmak számára az is, hogy a Sztálin halála után belső 
hatalmi harcot vívó moszkvai pártvezetés átmenetileg a nemzetközi feszültség 
csökkentésében érdekelt; az osztrák államszerződés megkötése és Ausztria 
megszállásának menetrendszerű végrehajtása pedig azt igazolta, hogy a szovje-
tekkel meg lehet egyezni. Anthony Eden brit miniszterelnök ezen tapasztala-
tok alapján vetette fel ismételten azon javaslatát, mely szerint a német kérdést 
úgy lehetne megoldani, hogy az NDK visszatagozódna az NSZK fennhatósága 
alá, ugyanakkor egy széles körű fegyverzetkorlátozási egyezmény vetne véget a 
fegyverkezési versenynek, és nemzetközi egyezményben határoznák meg Né-
metország és a vele szomszédos államok haderejének nagyságát; az egyezmény 
betartását pedig a kölcsönös ellenőrzés rendszere biztosítaná.10 Az Eden-terv 
jól mutatja, hogy a kölcsönös engedmények és az ellenséges oldal érdekeinek fi-
gyelembe vétele ekkorra elfogadottá vált a nyugati reálpolitikusok körében, 
ugyanakkor ez az elképzelés is gyorsan megbukott a kölcsönös bizalmatlanság 
és ellenségeskedés légkörében. Az elmúlt évtized tapasztalatai alapján a nyuga-
ti vezetők nem hitték el, hogy a szovjetek egy nemzetközi szerződés alapján va-
lóban visszavonnák csapataikat a német területekről. Adenauer hamarosan a 
korábbi bonni terv irányába terelte Eden javaslatát, ami már biztosan elfogad-
hatatlan volt a szovjeteknek. Az 1955. október 31-én tartott külügyminiszteri 
konferencián Molotov ennek ellenére látszólag elfogadta Eden elképzelését és 
egyetértett abban, hogy négyhatalmi egyezményben kellene meghatározni az 
NDK és az NSZK, valamint a velük szomszédos államok területén állomásozó 
katonai erők nagyságrendjét, továbbá a kölcsönös ellenőrzés elvét. Ez a szovjet 
felvetés viszont már nem tartalmazta a német egység bonni vezetéssel történő 
létrejöttét, ezen lényeges elem hiányában pedig az elképzelés már csak a szovjet 
érdekeknek felelt meg. A korábbi évek dogmatikus álláspontjához képest kifeje-
zetten rugalmas szovjet hozzáállás hátterében elsősorban a szovjet politikai ve-
zetés irányváltása húzódott meg: a világháború elkerülhetetlenségének sztálini 
és zsdanovi tézise 1955 februárja u tán már nem volt támadhatatlan,1 1 1956 feb-
ruárjában pedig az SZKP XX. kongresszusán Hruscsov hivatalosan is meghir-
dette a békés egymás mellett élés politikáját. A hangzatos szólamokhoz eddig is 
hozzászokott nyugati diplomatákat valódi megfontolásra késztette, hogy a 
Szovjetunió álláspontjának nyomatékosítása érdekében visszaadta Finnország-
nak a porkkalai haditengerészeti bázist, Kínának pedig Port Arthur kikötőjét.12 

A szovjet diplomácia ezen globális irányváltását alighanem nagyban befo-
lyásolta, hogy a hatalmas méreteket öltő fegyverkezés hihetetlen terheket rótt 

10 Laboor, E.: Der Rapacki-Plan i. m. 10-11. 
11 Laboor, E.\ Der Rapacki-Plan i. m. 11, 
12 MOL XIX-J-l-j-SZU-100t-002923/1957 A szovjet kormány nyilatkozatát a leszerelés és a 

nemzetközi feszültség enyhítése kérdésében a moszkvai magyar nagykövetség 1957. június 10-én 
kelt szigorúan titkos minősítésű jelentésében küldte el Budapestre. 



a Szovjetunióra és szövetségeseire egyaránt, ráadásul szembesülniük kellett az 
ellenséges erők komoly gyarapodásával is: az 1954 októberében aláírt párizsi 
szerződésekkel megtörtént az NSZK szuverenitásának helyreállítása és 1955 
májusában teljes jogú tagja lett a NATO-nak. A korábbi német nagyhatalom új-
rafelfegyverzésének megkezdése jelentősen megváltoztathatta a katonai hely-
zetet Európában a hagyományos fegyverek területén. A NATO Tanács ráadásul 
1955 decemberében úgy döntött, hogy tagállamait taktikai atomfegyverek hor-
dozására alkalmas eszközökkel látja el, így Moszkva számára reális és közeli ve-
szélynek tűnt az atomfegyverekkel bíró NSZK létrejötte, amit mindenképpen 
szeretett volna megakadályozni. A német újrafegyverkezés megakadályozásá-
nak esetleges kulcsát a szovjetek számára éppen a német újrafegyverkezéstől 
való világméretű félelem jelentette: mindössze tíz évvel a náci Németország le-
győzése után a német atomhatalom képétől sem a franciák, sem a britek nem 
voltak túl lelkesek. Nem véletlen tehát, hogy a szovjet diplomácia elsősorban az 
NSZK-t támadta, amikor a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének 
1956. január 28-án Prágában tar to t t ülésén megtárgyalták a kelet és nyugat 
között létrehozandó különleges övezet kérdését, és úgy döntöttek, hogy a két 
német állam és a velük szövetséges államok haderejét korlátozni kell, továbbá a 
két német államnak nem szabad atomfegyvert birtokolnia: a szó szoros értel-
mében ez volt az első konkrét javaslat egy európai atomfegyvermentes övezet 
létrehozására. A tervet szovjet javaslatként Andrej Gromiko külügyminiszter-
helyettes 1956. március 27-én hozta nyilvánosságra.13 A szovjet diplomácia ter-
mészetesen tisztában volt azzal, hogy a számára előnyös javaslatot a NATO 
nem fogadja majd el, ezért hitelességének javítása érdekében például bejelen-
tette fegyveres erőinek egyoldalú csökkentését. 

Az enyhülés szovjet politikája azonban derékba tört, amikor 1956 októbe-
rében Magyarországon kitört a forradalom, melyet szovjet katonai erővel kel-
lett véres harcokban leverni, a szovjet vezetés pedig az Egyiptom elleni br i t -
francia-izraeli akció idején az atomfegyverek bevetésével fenyegetőzött. Az át-
meneti enyhülés végét jelentette továbbá amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az 
NSZK újrafegyverkezését a hagyományos fegyverzet területén már nem lehet 
megakadályozni. 1957 folyamán ráadásul Bonn az Egyesült Államoktól takti-
kai atomfegyverek telepítését kérte az NSZK területére, melyre az amerikai el-
nök áldását adta.14 Ugyanebben az évben elkészült a brit hidrogénbomba, az 
USA és az Egyesült Királyság is atomrakétákkal szerelte fel haderejét. A szov-
jetek 1957 nyarán sikeresen próbálták ki első interkontinentális rakétáikat, 
két nappal Rapacki felszólalása u tán pedig az első szovjet műhold föld körüli 
pályára állt, új stratégiai távlatok előtt nyitva meg az utat, hiszen ezzel lehető-
vé vált a csapásmérés az amerikai szárazföldre.15 

13 Laboor, E. : Der Rapacki-Plan i. m. 12. 
14 Ezen atomfegyverek természetesen — miként az NSZK teljes újonnan felállított hadereje — 

NATO parancsnokság alatt álltak, az NSZK tehát ettől még nem vált atomhatalommá. Abban vi-
szont senki sem kételkedett, hogy Bonn technikailag képes lenne az önálló atomfegyver létrehozásá-
ra, aminek már a kezdet kezdetén több állam is az elejét szerette volna venni, különösen a Szovjet-
unió, Lengyelország vagy éppen Csehszlovákia. 

15 Fischer Ferenc: A megosztott világ. i. m. 175-177. 



Látszólag paradox módon az évek óta zajló leszerelési javaslatok ellenére 
1957-ben az atomháború közelebbinek és egyben pusztítóbbnak ígérkezett, 
mint valaha. Az általános fegyverkezés ezen időszakában több civil csoportosu-
lás is megfogalmazta az atomfegyverek esetleges bevetése elleni álláspontját; 
1957. április 12-én vezető atomtudósok elfogadták az atomfegyverkezést elítélő 
göttingeni manifesztumot, április 23-án pedig Albert Schweitzer kérte híres be-
szédében a fegyverkezés beszüntetését és a kísérleti robbantások betiltását.16 

Természetesen a nagyhatalmi politika kezdetben nem lehetett tekintettel ezen 
idealista és diplomáciai szempontból nézve irreális elképzeléseket megfogalma-
zó tudósokra, idővel azonban ezek a nyugati világban nagy mértékben befolyá-
solták a közvéleményt, és a szabad választásokon győzni kívánó politikusok 
sem hagyhatták már teljes mértékben figyelmen kívül választóik véleményét, 
így kénytelenek voltak évtizedeken át tárgyalásokat folytatni a szovjetekkel a 
leszerelésről és a fegyverzetkorlátozásról, miközben az atomfegyverek száma 
egyébként töretlenül nőtt egészen a hidegháború végéig. Ilyen, elsősorban a 
közvéleményt megszólítani hivatott kezdeményezésnek kell tekintenünk Hu-
bert H. Humphrey amerikai demokrata párti szenátor többször megjelenő kez-
deményezését a Varsói Szerződés feloszlatásáról és egy semleges zóna létreho-
zásáról Finnországtól Svájcig a NATO egyidejű fenntartása mellett,17 vagy ép-
pen a brit Munkáspárt vezetője, Hugh Gaitskell javaslatát a semleges és egysé-
ges Németország mellett semlegesítendő Magyarországról, Csehszlovákiáról, 
Romániáról és Bulgáriáról, melyeknek a korábbi előzmények ismeretében sem-
mi realitásalapjuk nem volt.18 A Rapacki-terv ebből a szempontból vizsgálva az 
első olyan, az atomfegyverkezést csökkenteni hivatott javaslat volt, mely nem 
csak társadalmi nyilvánosságot kapott keleten és nyugaton egyaránt, hanem 
diplomáciai tárgyalások során foglalkoztak vele. 

A Rapacki-terv diplomáciai fogadtatásának háttere 

A Rapacki-terv azért válhatott kisebb-nagyobb intenzitással a titkos dip-
lomáciai tárgyalások tárgyává, mert a nemzetközi kapcsolatok rendszerében 
aktívan résztvevő államok többsége talált benne valamit, ami az érdekében áll-
hatott, és nehéz volt benne kivetnivalót találni, hiszen a javaslat nagyjából azo-
nos mértékű előnyöket kínált mindkét fél számára: 

- a korábbi elképzelésekkel ellentétben a két fél részéről az atomfegyver-
mentes övezetbe bevonni kívánt terület Csehszlovákia csatlakozása 

16 A Szovjetunió kárörömmel figyelte ezt a folyamatot a nyugati államokban, hiszen a társadal-
mi nyilvánosság szabadságát nem ismerő kommunista államoknak nem kellett hasonló ellenállásra 
számítaniuk, sőt, a szovjet zóna országaiban még a békemozgalmakat is a kommunista pártok szer-
vezték. A Szovjetunió az ilyen és ehhez hasonló leszerelési javaslatokhoz csatlakozva próbálta a nyu-
gati társadalmak baloldali szimpatizánsai körében az 1956-os magyar forradalom leverése nyomán 
megtépázott tekintélyét helyreállítani több-kevesebb sikerrel. Fischer Ferenc: A megosztott világ, 
i.m. 177. 

17 Laboor, E.: Der Rapacki-Plan i. m. 12. Ezt az elképesztően naiv ötletet azzal indokolta, hogy 
a Varsói Szerződés támadó szellemű katonai szövetség, melynek feloszlatása erősíti a világbékét, mi-
vel azonban a NATO védelmi jellegű szervezet, az egyébként sem veszélyezteti azt. 

18 Laboor, E.: Der Rapacki-Plan i. m. 14. 



után egyenlő nagyságú volt és Varsó szerint a gazdasági kapacitást te-
kintve sem volt lényeges az eltérés, 

- a terv nem érintette a hagyományos fegyverzettel rendelkező megszálló 
csapatok jelenlétét, azaz senkinek sem kellett egyetlen négyzetcentimé-
ternyi területről sem kivonulnia, 

- a javaslat direkt módon nem foglalkozott a német kérdéssel, nem érintet-
te a megszállási övezeteket, nem bolygatta Berlin kérdését, az NSZK 
atomfegyverkezésének megakadályozásával ugyanakkor csökkentette 
volna a német kérdéssel kapcsolatos feszültséget, 

- a nagyhatalmaknak tekintettel kellett lennie arra a körülményre, hogy a 
javaslat az ENSZ Közgyűlésén hangzott el, ott publicitást kapott, ráadá-
sul az el nem kötelezett államok körében tetszést aratott. 

Mindezek alapján tehát a Rapacki-terv alkalmas volt a figyelem felkeltésé-
re, igaz, az egyes országok más-más okból foglalkoztak vele alaposabban: 

- A Szovjetunió és általában a keleti tömb országai úgy vélték, hogy a len-
gyel elképzelés képes megakadályozni az újrafegyverkező NSZK hadere-
jének atomfegyverekkel történő ellátását, akár azon az áron is, hogy sa-
ját maguk sem telepíthetnek az NDK, Lengyelország és Csehszlovákia 
területére atomfegyvert, amire egyébként nem is nagyon volt szüksé-
gük, hiszen éppen ekkorra szereztek a rakétatechnika területén komoly 
előnyt. 

- Az NSZK vezetése pontosan tudta, hogy a tét a német újrafegyverkezés si-
kere, különösen az atomfegyverek megszerzésének lehetősége, követ-
kezményeiben azonban a lengyel terv az amerikai csapatok kivonását és 
a NATO minden eddiginél komolyabb válságát is eredményezhette vol-
na. Mivel az NSZK a hidegháborús feszültségnek köszönhette a világhá-
borús vereség utáni gyors talpraállítását, szuverenitásának visszanyeré-
sét és felfegyverzését, ezért alapvetően nem volt érdekelt a viszonyok 
olyan rendezésében, amely a két német állam és az Odera-Neisse határ 
fennmaradását konzerválta volna. Ennek érdekében — amint majd lát-
ni fogjuk — a Rapacki-terwel kapcsolatos tárgyalásokat Adenauer ha-
marosan összekapcsolta a két német állam létének kérdésével, aminek 
mocsarában minden eddigi kezdeményezés is elmerült. 

- Az Egyesült Királyság és Franciaország a NATO tagjaként alapvetően tá-
mogatta ugyan az NSZK integrálását és a német újrafegyverkezést, a 
német atomfegyverkezés lehetősége azonban — legalábbis Charles de 
Gaulle hatalomra kerülése után — már nem feltétlenül tetszett nekik.19 

Mivel azonban az USA támogatta az atomfegyverek német területen 
történő elhelyezését, ezzel szemben nyíltan nem léphettek fel, hiszen ők 
is az amerikai csapatok európai állomásoztatásában voltak érdekeltek. 
A Rapacki-terv azonban úgy kínált lehetőséget a német atomfegyverke-
zés elhárítására, hogy az a briteknek és a franciáknak semmibe sem ke-

19 AdR Ol POL-II BRD/482. 1958/55235. Rotter párizsi osztrák nagykövet 1958. július 19-én 
kelt szigorúan bizalmas minősítésű jelentése. 



rült. Ennek ellenére a Quai d'Orsay a német-francia kapcsolatokra való 
tekintettel következetesen elutasította a tervet.20 

- Az USA szovjet elképezésként tekintett a Rapacki-tervre, melynek közzé-
tételét a lengyelekre bízták, ennek megfelelően Washington álláspontja 
kezdettől elutasító volt. Ez az álláspont azonban hamarosan feloldódott, 
amikor elemzőik arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a kezdeménye-
zés önálló lengyel elképzelés, aminek hátterében a Varsói Szerződésen 
belüli törésvonal állhat. Ez a lehetőség komoly fejtörést okozott a State 
Department elemzőinek, hiszen az igazolására nem volt lehetőségük, és 
amint azt látni fogjuk, ebben a kérdésben 50 év elteltével sem könnyű a 
kutató dolga. Az biztos, hogy a State Department 1956-57 folyamán 
megkülönböztetett figyelemmel fordult Lengyelország felé,21 mert levá-
laszthatónak vélte a szovjet szövetségi rendszerről, ezért gazdasági se-
gítséget nyújtott Varsó számára,22 ami már a szovjet vezetés rosszallását 
is kiváltotta.23 

Ónálló lengyel kezdeményezés vagy egyeztetett szovjet javaslat ? 

A szovjet szövetségi rendszer működéséről az az általános vélemény, hogy 
az valójában a Kreml szigorú irányításával működött. Azt biztosan leszögezhet-
jük, hogy önálló külpolitikával biztosan nem rendelkeztek a Varsói Szerződés 
tagállamai, különösen nem a szovjet megszállás alatt álló országok, miként ezt 
vizsgált korszakunkban az 1956-os magyar forradalom szovjet leverése mutat-
ta, majd 1968-ban a Brezsnyev-doktrína nyíltan ki is mondta. A kérdés azon-
ban valójában az, hogy éppen ezekben a kényes esztendőkben volt-e lehetősége 
a lengyel diplomáciának önálló kezdeményezésre vagy sem, illetve élt-e ezzel a 
lehetőséggel? A sztálini időkben mindig határozott Moszkva is változóban volt: 

20 AdR Ol POL-II Polen/513. 1958/544499. Vollgruber párizsi osztrák nagykövet 1958. február 
19-én kelt szigorúan bizalmas minősítésű levelében számolt be a Quai d'Orsay politikai osztályának 
vezetőjével folytatott beszélgetéséről. Vollgruber beszámolója szerint érdeklődött, hogy mi Párizs vé-
leménye a kiegészített Rapacki-tervről. M. Daridan közölte, hogy az elutasító hozzáállásuk nem vál-
tozott, mert az egész terv távlati célja Németország semlegesítése, az amerikai csapatok hazaküldése 
és végső soron a NATO feloszlatása, ami ellentétes a francia célkitűzésekkel. „Lengyelországra való 
tekintettel azt nyilatkoztuk, hogy a tervet minden részletében és következményeiben alaposan meg-
vizsgáljuk, de a terv valójában vállalhatatlan volt és marad."-közölte a francia diplomata. 

21 AdR Ol POL-II Polen/452. 1957/221523. Verosta varsói osztrák követ 1957. június 4-én kelt 
minősítés nélküli jelentésében részletesen beszámolt a lengyel-amerikai kapcsolatokban bekövetke-
zett változásokról és az amerikai hitelekkel kapcsolatos egyeztetésekről. 

22 MOL XIX-J-l-j-Legyelország-48t-00694/1961 Szilágyi Dezső varsói nagykövet 1961. január 
10-én kelt szigorúan titkos minősítésű jelentése az amerikai lengyel kapcsolatok alakulását elemzi. 
Adatai szerint mióta Douglas Dillon államtitkár 1956. október 2-án az amerikai lengyelek chicagói 
kongresszusán meghirdette Lengyelország gazdasági megsegítését, Varsó összesen 426,3 millió USD 
segélyt kapott, melynek 85%-a mezőgazdasági termények vásárlásáról szólt. Lengyelország 1961-re 
megkapta a legnagyobb kedvezmény elvét és felvették a GATT-ba, rendezték a második világháború 
alatti és utáni vagyonjogi kérdéseket. 

2 3 MOL XIX-J-l-j-USA-47t-002388/1957 A washingtoni magyar nagykövetség 1957. május 4-én 
kelt szigorúan titkos jelentésében küldte el az 1956. évről szóló összefoglalóját az amerikai külpoliti-
káról. 



1956 januárjában a Varsói Szerződés prágai ülése előtt írt levelében Molotov 
arra bíztatta a tagállamok kormányait, hogy a külpolitikai kérdésekben meg-
nyilvánuló egység megőrzése mellett minden ország önálló kezdeményezése fo-
kozandó, a Szovjetunió részéről pedig több információt és konzultációt ígért. Az 
biztos, hogy Wladyslaw Gomulka új lengyel első titkár 1957-ben borotvaélen 
táncolt: egyfelől kézzel fogható volt számára a sztálinizmus felszámolásának 
hruscsovi programja, mely az SZKP XX. kongresszusa után olyan érezhető vál-
tozásokat hozott a szövetségesi viszonyban, mint például a szovjet kormány 
1956. október 30-án tet t nyilatkozata a szövetségesekkel való egyenrangú kap-
csolatokról és az ígéret, hogy a Szovjetunió a jövőben minden szövetséges or-
szág történelmi múltját és nemzeti sajátosságát figyelembe veszi majd; másfelől 
viszont a Szovjetunió néhány nappal ezen nyilatkozat után fegyveres erejével 
verte le a magyar forradalmat, amikor Magyarország a szovjet csapatok kivoná-
sát kérte és semleges állammá akart válni. 

A rendelkezésre álló diplomáciai források alapján úgy vélem, hogy a Go-
mulka vezette új lengyel pártvezetés, amikor 1956 októberében a Lengyel Egye-
sült Munkáspárt Központi Bizottságának VII. plenáris ülésén meghirdette új poli-
tikáját, legalábbis megpróbálta bővíteni mozgásterét Moszkvával szemben, amire 
a külpolitika is kínált némi lehetőséget.24 A hivatalát 1956 októberében elfoglaló 
Rapacki vezette külügyminisztérium a Varsói Szerződés tagállamai közül első-
ként rendezte kapcsolatait Franciaországgal, az Amerikai Egyesült Államok-
kal, Olaszországgal, a Benelux-államokkal és a skandináv államokkal. Az USA 
kifejezetten nyitott volt a lengyel kezdeményezésre: egyrészt abban bíztak, 
hogy Lengyelország leválasztható a Kreml szövetségi rendszeréről, másfelől az 
elnöki adminisztráció a sok millió amerikai lengyel szimpátiáját — és szavaza-
tát — is meg akarta szerezni.25 Elég itt emlékeztetnem George Kennan felveté-
sére, aki már 1952-ben azt javasolta, hogy az USA fogadja el Molotov tervét az 
egyesített, de semleges Németországról, mert úgy megszűnne a szovjet csapa-
tok állomásoztatásának jogalapja német területen, aminek egyenes folytatása 
lenne, hogy azokat ki kell vonni lengyel területről is.26 

Kérdés persze, hogy Gomulka és a lengyel vezetés kívánta-e mondjuk a 
szovjet csapatok kivonását? Úgy vélem, hogy nem bánták volna, ha a szovjetek 

24 AdR 01 POL-II Polen/513. 1958/546268. Liedermann varsói osztrák ügyvivő 1958. február 
21-én kelt minősítés nélküli jelentésében úgy vélte, hogy a Rapacki-terv a második világháború befe-
jezése óta az első önálló külpolitikai kezdeményezés. 

25 MOL XIX-J-1-j Lengyelország-48t-0096/l/1958 Katona János nagykövet Budapestre 1958. 
március 25-én beérkező szigorúan titkos minősítésű jelentése Varsóból érinti a szovjet-lengyel fe-
szültség kérdését, valamint a „nyugati imperialista körök" azon szándékát, hogy Lengyelországot ki-
szakítsák a szocialista táborból. A dokumentum kiemeli, hogy az 1957 folyamán már javuló tendenci-
át mutató viszony legzavaróbb kérdése Moszkva számára, hogy a lengyel vezetés nem hajlandó „a 
Szovjetunió vezető szerepét a többi baráti ország által elfogadott megfogalmazásban használni". Je-
lentésében kitér arra is, hogy ennek oka elsősorban taktikai, a lengyel lakosság ugyanis nagyon nacio-
nalista. Az elemzés említi, hogy Varsó mozgásterének növelése érdekében megerősítette kapcsolatait 
Kínával és Jugoszláviával. 

26 AdR 01 POL-II Politische Berichte/528D. 1958/2-Pol-58. Verosta varsói osztrák követ 1958. 
január 9-én kelt minősítés nélküli jelentésében kiemelte, hogy a Rapacki-terv szovjet fogadtatásának 
kifejezetten ártottak Kennan decemberben tartott londoni rádióbeszédei, melyekben kifejtette fenti 
gondolatait, így felhívta a Kreml figyelmét a lengyel kezdeményezésben rejlő veszélyekre. 



csapatok nem állomásoznak lengyel területen és országukat nem veszik körbe 
szovjetbarát államok.27 Ezt az igényüket nyíltan biztosan nem fogalmazhatták 
meg, hiszen — különösen 1956 magyarországi tapasztalatai alapján — ez egyet 
jelentett volna a politikai öngyilkossággal. Azt se felejtsük el, hogy a szovjet csapa-
tok minden lengyel ellenérzés ellenére biztos védelmet nyújtottak az NSZK esetle-
ges katonai agressziója ellen, így lengyelországi állomásoztatásuk a német kér-
dés megoldásáig a lengyelek érdekében állott; úgy is fogalmazhatunk, hogy a 
szovjet csapatkivonás előfeltétele volt a német kérdés rendezése.28 

Ha a szovjet csapatkivonásnak nem is volt realitása, abban biztosak lehe-
tünk a források alapján, hogy a Gomulka hívének számító Rapacki vezette kül-
ügyminisztérium vezetői között többen is a hagyományos lengyel nemzeti poli-
tizálás hívének számítottak.29 Abban is biztosak lehetünk, hogy lengyel nemze-
ti szemmel nézve 1957 folyamán veszélyes felhők gyülekeztek Lengyelország 
egén. Az újrafegyverkező, potenciálisan néhány éven belül akár atomfegyverek 
felett diszponáló NSZK, mely ekkoriban még nem ismerte el az NDK-t és az 
Odera-Neisse határt , komoly fenyegetést jelentett Varsó számára. A lengyelek 
veszélyérzetét növelte, hogy Bonn nem volt hajlandó a kapcsolatok normalizá-
lására, sőt, a Hallstein-doktrína alapján elutasította a diplomáciai kapcsolatok 

27 AdR 01 POL-II Polen/452. 1957/225522. Verosta osztrák követ 1957. szeptember 28-án kelt 
minősítés nélküli jelentésében elemzi, hogy lengyel szempontból mennyire felértékelődött az utóbbi 
időben a Balti-tenger mint az ország egyetlen nyitott határa. 

28 AdR 01 POL-II Politische Berichte/428D. 1958/l-Pol-58. Verosta varsói osztrák követ 1958. 
január 7-én kelt minősítés nélküli jelentésében hangsúlyozta, hogy Gomulka célja a lengyel nemzeti 
érdekek mentén a szovjet csapatkivonás kieszközlése, melyre azonban csak akkor kerülhet sor, ha a 
német kérdés megoldódik és a nemzetközi feszültség — legalábbis a térségben — megszűnik. 

29 AdR 01 POL-II Polen/646. 1960/72923. Verosta varsói osztrák nagykövet 1960. február 11-én 
kelt minősítés nélküli jelentésében részletesen elemezte a lengyel külügyminisztérium vezetőinek 
életrajzát; mivel a külügyi vezetés 1956 októberétől 1968-ig nagyjából állandó volt, érdemes néhány 
érdekességre felfigyelnünk. Rapackiról kiemelte a forrás, hogy kisnemesi családban született 1909-
ben Lembergben, de már az apja is részt vett a munkásmozgalomban. A háborúban német hadifog-
ságba esett, ahonnan Olaszországba szökött. 1945-től a Lengyel Szocialista Pártban tevékenykedett, 
majd 1948-ban részt vett a Lengyel Egyesült Munkáspárt létrehozatalában. A sztálinista korszakban 
oktatási miniszter, 1956 őszétől azonban egyértelműen Gomulka emberének számít. Marian Nasz-
kowski külügyminiszter-helyettes 50 éves, szintén Lembergben született zsidó származású szocialis-
ta politikus, a szovjetek oldalán harcoló lengyel hadseregben tábornoki rangot szerzett. 1944-ben 
Lengyelország első moszkvai nagykövete volt, 1956-ig sztálinista hírében állt, de a döntő pillanatban 
Gomulka oldalára állt. Jósef Winiewicz második külügyminiszter-helyettes szintén 50 éves, Po-
senben született és a háború előtt egy nacionalista lap szerkesztője. A háború alatt egy ideig London-
ban élt, de időben megszakította kapcsolatait az emigráns kormánnyal és 1946-tól 1954-ig Lengyel-
ország washingtoni nagykövete volt. Érdekes, hogy külügyminiszter-helyettesként sem volt párttag, 
önmagáról pedig sokszor hangoztatta a „mi öreg nacionalisták" kifejezést. Naskowskival nem ked-
velték egymást, de Rapacki első számú bizalmasának számított. Przemyslaw Ogrodzinski főosztály-
vezető, 44 éves, Lembergben született, a párton belül igazi törtetőnek számít, aki csak 1956 októbe-
rében állt Gomulka mellé. A lengyel nacionalizmus nem állt tőle távol. Az osztrák nagykövet őt tart-
ja a Rapacki-terv értelmi szerzőjének, a lengyel külügyminisztérium egyik agytrösztjének. Maria 
Wierna főosztályvezető, 44 éves, zsidó származású, régi kommunista aktivista, az ellenállás egyik 
magas rangú vezetője, keményvonalas sztálinista, aki csak pártfegyelemből fogadta el Gomulka 
hatalomátvételét. Érdekesség, hogy a forrás kiemeli: Wierna asszony a lengyel külügyminisztériu-
mot 1944-ben kizárólagos ellenőrzése alá vonó régi zsidó kommunisták egyik vezéralakja, aki csak 
azért maradhatott a helyén 1956-ban, hogy a szovjetek számára a tisztogatások során a kontinuitást 
képviselje. 



felvételét is.30 Ami igazán megrémítette a lengyeleket, az Hruscsov aktivitása 
volt, mellyel ekkor és az ezt követő években a német kérdést megpróbálta ki-
mozdítani a holtpontról. Még ha nem is tartom valószínűnek, hogy Moszkva va-
lóban ilyen terveket fontolgatott volna, több jelentést találtam, melyekben az 
azokat író diplomaták olyan értesülésekkel rendelkeztek, hogy az NSZK és a 
Szovjetunió Molotov 1952-es javaslatának szellemében a közeljövőben meg-
egyezik és az egységes Németország az Odera-Neisse vonaltól keletre területi 
kompenzációt kap Lengyelországtól.31 Adenauer 1955. szeptemberi moszkvai 
látogatása és az NSZK és a Szovjetunió közötti diplomáciai kapcsolatok felvéte-
le ezt a félelmet csak erősítette. Még ha mai szemmel nézve rémhíreknek minő-
síthetjük is ezeket, ne feledjük, hogy a korabeli lengyel politikusgeneráció átél-
te, amikor 1939-ben Berlin és Moszkva felosztotta Lengyelországot. Ilyen hírek 
közepette nem véletlen, ha Gomulka és Rapacki annak minden veszélye ellené-
re az önálló és aktív lengyel külpolitika mellett foglalt állást. Az sem véletlen, 
hogy ebben Csehszlovákiában jó szövetségesre találtak, hiszen Prága ugyanígy 
félt a Szudéta-vidék esetleges ismételt elveszítésétől, a két ország tehát a német 
kérdésben szorosan összehangolta külpolitikai lépéseit.32 Tény ugyanakkor, hogy 
a lengyel kormány nemcsak Prágával, hanem a Varsói Szerződés valamennyi 
tagállamával konzultált az elképzelés nyilvánosságra hozatala előtt, így 1957 
szeptembere végén Magyarországgal is.33 A lengyel kezdeményezést Varsó vala-
mennyi szövetségese támogatta, és segítette a javaslat politikai napirenden tar-
tását. Még az 1956 októbere után megromlott lengyel-keletnémet feszültség34 is 
egy csapásra elmúlt: 1957. december 11-én Otto Grotewohl miniszterelnök a 
Rapacki-terwel összhangban lévő négy pontból álló kormánynyilatkozatot fo-
gadtatott el, 1958. január 28-án pedig rádióbeszédében mindkét német államban 
népszavazást kezdeményezett az atomfegyvermentes övezethez történő csatlako-
zásról,35 melyből persze Bonn elutasítása következtében nem lett semmi. 

30 Fischer Ferenc: A megosztott világ. i.m. 159. 
31 AdR Ol POL-II BRD/482. 1958/557631. Egyértelműen ilyen információkról számolt be Ve-

rosta osztrák nagykövet 1958. december 2-án kelt minősítés nélküli jelentésében. A szovjet-lengyel 
tárgyalásokon szóba került Stettin és Alsó-Szilézia átadása az NDK részére, amiért cserébe Lengyel-
ország visszakapná Grodno, és esetleg Tarnopol környékét, a területi rendezést követően pedig sor 
kerülhetne a német békeszerződés megkötésére. 

32 AdR 01 POL-II BRD/424. 1957/224171. Dr. Wilhelm-Heininger prágai osztrák követ 1957. 
szeptember 5-én kelt minősítés nélküli jelentésében számolt be az intézményesített lengyel-csehszlo-
vák egyeztetésekről. 

33 MOL XIX-J-1 -j-Lengyelország-98t-004333/1957 Az 1957. szeptember 25-én kelt szigorúan 
titkos minősítésű dokumentumban Sebes István külügyminiszter-helyettes tájékoztatta Münnich 
Ferencet, a kormány első elnökhelyettesét, hogy a budapesti lengyel nagykövet szeptember 21-én is-
mertette neki a lengyel elképzelést, melyről a magyar kormány hivatalos állásfoglalását kérte. Jelez-
te azt is, hogy a Külügyminisztérium a Szovjetunióval egyetértésben a lengyel kezdeményezést tá-
mogatja. Ebből a dokumentumból nyilvánvaló, hogy a terv október 2-án történő nyilvánosságra 
hozatala előtt diplomáciai körökben már ismert volt. 

34 MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-48t-0096/l/1958 Katona János varsói nagykövet Budapestre 
1958. március 25-én beérkező szigorúan titkos minősítésű jelentése érinti a lengyel-keletnémet fe-
szültség kérdését, bár elsősorban annak javulásával foglalkozik. 

35 Laboor, E.: Der Rapacki-Plan i. m. 22. 



Külön kérdés ugyanakkor, hogy a lengyel külügyminisztérium egyeztet-
te-e előre a szovjetekkel Rapacki konkrét kezdeményezését. Úgy vélem, hogy 
egyeztetésre biztosan sor került, ugyanakkor nem egyértelmű, hogy például a 
nyilvánosságra hozatal időpontját egyeztették-e. Ha egyeztetett időpontról lett 
volna szó, akkor azt Moszkva valószínűleg nem két nappal a szputnyik október 
4-i fellövése elé időzítette volna, és fordítva, lengyel részről is találhattak volna 
jobb időpontot, hiszen így a nemzetközi figyelem középpontjába a szovjet mű-
hold került. Alighanem ezzel is magyarázható, hogy a Szovjetunió csak decem-
berben foglalt hivatalosan állást a Rapacki-terv mellett, hiszen hiteltelen lett 
volna bármilyen a leszereléssel kapcsolatos szovjet nyilatkozat, miközben 
Moszkva október folyamán urbi et orbi hangsúlyozta technikai fölényét a raké-
tatechnika és az űrkutatás területén, kiváltva ezzel a nyugati világban a szput-
nyik-sokkot.36 Az 1917-es szovjet hatalomátvétel 40. évfordulójának előestéjén 
nyilván sokkal hatásosabb volt a kommunizmus világméretű győzelméről be-
szélni, mint a leszerelésről. Egyeztetett lengyel-szovjet álláspont esetén az is 
valószínű, hogy Gromiko az ENSZ Közgyűlése előtt szeptember 21-én tar tot t 
beszédében nem csupán a hagyományos haderők csökkentésének szükségessé-
géről beszélt volna.37 Az időpontot tehát valószínűleg Varsó döntötte el, az októ-
ber elejére eső dátum oka pedig alighanem Adenauer győzelme volt az 1957 
szeptemberében tartott választásokon, mely Varsóban komoly aggodalmat oko-
zott, hiszen a kancellár már a kampányban a keleti politika aktivizálódását 
ígérte,38 ami Varsó számára nem sok jót jelenthetett.39 

Ezek után vizsgáljuk meg, hogy a javaslat megvalósulása esetén milyen elő-
nyökkel járt volna Varsó számára: 
- atomfegyverek nélkül jelentősen csökkent az NSZK katonai fenyegeté-
sének nagyságrendje, ami segített volna normalizálni Bonn és Varsó, va-
lamint Bonn és Prága viszonyát, aminek fontos eleme lett volna az Ode-
ra-Neisse határ elismerése, 
- az NSZK atomfegyver-mentesítésével csökkent volna a feszültség a német 
kérdésben, mely segítette volna a megegyezést és — a lengyel érdekeknek 
megfelelően — a két német állam közötti viszony normalizálódását, 
- amennyiben csökkent vagy megszűnt volna a szuperhatalmak szem-
benállása a német kérdésben, úgy nem lett volna szükség az NDK szovjet 
megszállására, azaz Lengyelországból is kivonhatóak lettek volna a szov-
jet csapatok.40 

36 Fischer Ferenc: A megosztott világ. i. m. 176. 
37 AdR 01 POL-II UN/463. 1957/547974. A hivatkozott forrás Gromiko beszédét tartalmazza 

német fordításban. 
38 AdR 01 POL-II BRD/424. 1957/225513. Rotter bonni osztrák nagykövet 1957. október 8-án 

kelt minősítés nélküli jelentésében részletesen foglalkozott az NSZK keleti politikájának várható ak-
tivizálódásával, melynek fontos eleme lett volna a nem hivatalos diplomáciai kapcsolatok felvétele 
például Varsóval, mindazonáltal az Odera-Neisse határ és az NDK elismerése nélkül, ami Varsó 
számára nyilvánvalóan elfogadhatatlan volt. 

39 AdR 01 POL-II BRD/424. 1957/216309. Rotter bonni osztrák nagykövet 1957. szeptember 18-án 
kelt minősítés nélküli jelentése részletesen elemezte a választások eredményét és következményeit. 

40 AdR 01 POL-II Polen/513. 1958/546362. Bécs 1958. március 7-i keltezéssel fel nem tüntetett 
bizalmas forrásra hivatkozva úgy tájékoztatta moszkvai nagykövetségét és varsói követségét, hogy a 



- a terv megakadályozhatta, hogy az NSZK esetleges atomfegyverkezését 
követően Moszkva további szovjet csapatokat — esetlegesen atomfegyve-
reket — telepítsen Lengyelország vagy az NDK területére,41 ami fokozta 
volna a Kreml befolyását ezen országokra. 

A terv — megvalósulásának sikerétől függetlenül — rövid távon is kedvező le-
hetőségeket biztosíthatott Varsó számára,42 így például segítette: 
- Lengyelország önálló arculatának kialakítását, a világban róla kiala-
kult kedvező kép megjelenítését, 
- a kapcsolatok építését az el nem kötelezettek mozgalma és a semleges 
államok felé, 
- a kapcsolatok fejlesztését a leszerelést támogató nyugati szociáldemok-
rata párok felé. 

Annak ténye, hogy a Rapacki-tervet csak röviddel annak első meghirdetése 
előtt ismerte meg a Kreml, még nem jelenti azt, hogy az elképzelés ne illeszkedett 
volna a Szovjetunió 1957 végétől közzétett javaslatainak sorába. Moszkva célja 
ugyanis az átmeneti technikai fölény birtokában a további atomkísérletek betiltá-
sát, valamint az atomfegyverek bevetéséről való kölcsönös lemondást szorgalmaz-
ta. Ennek érdekében a Kreml egy nemzetközi csücskonferencia összehívását eről-
tette, melyen az általános leszerelésről szeretett volna tárgyalni elsősorban az 
Egyesült Államokkal. A leszerelést a Szovjetunió által támogatott nemzetközi bé-
kemozgalom is támogatta.43 Bulganyin szovjet miniszterelnök éppen ezért a szput-
nyik fellövése utáni nyugati sokk első hullámának lecsengése után 1957. december 
10-én közzétett jegyzékében sorakozott fel Rapacki elképzelése mögé, melyet meg-
erősített Bulganyin 1958. február 2-án írt levele az amerikai elnökhöz: ebben is-
mételten egy csúcstalálkozó összehívását szorgalmazta, melynek egyik napirendi 
pontjául az atomfegyvermentes övezet létrehozását javasolta.44 

A Rapacki-terv második kiadása 

Abban, hogy a lengyel javaslat a Rapacki-beszédet követő két hónapban 
közismertté vált, nagy szerepe volt a nyugati sajtónak. A beszédet követő hóna-

Rapacki-terv célja a német kérdés megoldása és a szovjet megszállók kivonulásának kikényszerítése 
Lengyelországból, ezért Varsó direkt örül a sok elutasító nyugati válasznak, mert ez segíthet elaltat-
ni Moszkva figyelmét; a háttérben azonban nagyon számítanak arra, hogy a nyugati hatalmak 
mégiscsak elfogadják a javaslatot. 

41 Mastny, Vojtech: Learning from the enemy: NATO as a Model for the Warsaw Pact. In: Zürcher 
Beiträge zur Sicherheitspolitik und Konfliktforschung Nr. 58. Szerk: Kurt R. Spillmann and Andreas 
Wenger. Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse der ETH Zürich. 2001. 51. 

42 Royen, Christoph: Außenpolitik. In: Länderbericht Polen. Schriftenreihe Studien zur Ge-
schichte und Politik, Band 296. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 1991. 221. 

4 3 MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-98t-002288/1958 A Külügyminisztérium II. Politikai Osztályá-
nak a Rapacki tervet elemző feljegyzését Németh Gyula követségi titkár jegyezte, aki a lengyel javas-
lat érdemeként kiemelte, hogy az 1. sikeresen összezavarta a nyugati kormányköröket a NATO kö-
vetkező párizsi ülésszaka előtt, 2. konkrét célkitűzést adott a nemzetközi békemozgalomnak, 3. alap-
ja lehet nemzetközi tárgyalásoknak, ugyanakkor kiemelte, hogy veszélyes a lengyel társadalomra 
nézve, mert elősegítheti a „Nyugat-imádat" további növekedését. 

44 AdR 01 POL-II Polen/513. 1958/546268. Liedermann varsói osztrák ügyvivő 1958. február 
21-én kelt minősítés nélküli jelentésében részletesen beszámolt a szovjetek Rapacki-terwel kapcso-
latos feltételezett tevékenységéről. 



pókban Rapacki olyan publicitást kapott, amire alighanem maga sem számí-
tott: tervével foglalkozott a Le Monde, a Die Welt, a The Times, a Der Spiegel.45  

Varsóban folyamatosan csörögtek a telefonok, melyek interjút vagy állásfogla-
lást kértek a lengyel külügyminisztertől. 

A politikusok és diplomaták véleménye visszafogottabb és kritikusabb volt, 
különösen a kidolgozatlanságot és a kölcsönös ellenőrzés kérdésének megoldatlan-
ságát vetették a kezdeményező, vagy éppen Moszkva szemére. Paul-Henri Spaak, 
a NATO főtitkára Közép-Európa regionális atomfegyverkezési szabadságának 
ötletével polemizált, és kijelentette, hogy az atomfegyvermentes övezet ötlete 
katonai értelemben haszontalan, mert a kor technikai színvonalán már jóval 
nagyobb hatótávolságú rakéták is léteznek.46 Az Egyesült Államok elnöke 1958. 
január 12-én Bulganyinnak írt válaszában azért utasította el az atomfegyver-
mentes övezet létrehozását, mert azt nem találta hatékonynak a nemzetközi fe-
szültség csökkentése érdekében, ugyanakkor jelezte, hogy kormánya szövetsé-
geseivel alaposabban meg fogja majd vizsgálni a kérdést.47 Adenauer kancellár 
január 20-án Bulganyinnak írt válaszában leszögezte, hogy az NSZK szempontjá-
ból lényegtelen, hogy ma vagy holnap hol tárolnak atomfegyvereket, az atomfegy-
vermentes övezetet pedig katonailag értelmetlennek nyilvánította. A legfontosabb 
kérdés véleménye szerint az atomfegyerek gyártásának teljes tilalma lenne.48 A 
francia külügyminiszter, Christian Pineau pedig február 13-i Gromikonak írt vála-
szában a Szovjetunió által is javasolt csúcstalálkozó összehívását szorgalmazta a 
német újraegyesítéssel kapcsolatban, melynek egyik napirendi pontja lehetett vol-
na a Rapacki-terv. Ha tehát összegezni szeretnénk a NATO vezető államainak re-
akcióját, akkor megállapíthatjuk, hogy a Rapacki-terv első változatát vagy határo-
zottan elutasították, vagy olyan feltételekhez kötötték, melyek a hidegháborús 
helyzetben nem teljesülhettek, vagy éppen maguk is a hidegháborús helyzet oko-
zói voltak, mint például a német kérdés.49 

Természetesen voltak olyan országok is, melyek a Rapacki-terv alapos 
megtárgyalását szorgalmazták, mint például Svédország, Norvégia és Dánia; 
belső viták után, de a terv mellé állt a brit Munkáspárt is, valamint több euró-
pai baloldali párt is. 

Mivel a lengyel külügyminisztérium és maga Rapacki is egyértelmű siker-
ként könyvelte el, hogy javaslata ilyen széles körű reakciót váltott ki, elhatároz-

45 MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-5d-00780/1958 Lengyelország Katona János nagykövet szigo-
rúan titkos minősítésű jelentése Varsóból. 

46 Laboor, E.: Der Rapacki-Plan i. m. 23. 
47 Laboor, E.\ Der Rapacki-Plan i. m. 24. 
4 8 Érdemes észrevenni, hogy Adenauer érvelése pontosan megfelel az NSZK érdekeinek: a te-

rületére telepített atomfegyverekről nem hajlandó lemondani, mivel azonban országa nem rendelke-
zik saját atomfegyverrel, azok teljes betiltását már támogatná - erre viszont nem csak Moszkva, ha-
nem Washington sem hajlandó, így maradt minden a régiben. 

4 9 AdR Ol POL-II Polen/513. 1958/545732. Waldheim ottawai osztrák követ 1958. február 
12-én kelt bizalmas minősítésű jelentésében kijelentette, hogy kanadai diplomáciai források szerint a 
lengyel elképzelés Varsó erőfeszítései ellenére a nyugati hatalmak elutasítása — elsősorban Washing-
ton, Róma, Bonn és Párizs — miatt lekerült a napirendről. Waldheim véleménye szerint Washington 
szinte egyáltalán nem foglalkozott kellő figyelemmel a kérdéssel, amit például Ottawa nagy sajnálat-
tal fogadott. 



ták a javaslat pontosabb kidolgozását. Ekkor már szó sem lehetett önálló len-
gyel kezdeményezésről: 1958. január 9-10. között titkos egyeztetésre került sor 
a Varsói Szerződés tagállamai között, melynek során a tagállamok — elsősor-
ban a szovjet elképzeléseknek megfelelően — összehangolták lépéseiket, vala-
mint sor került egy titkos Hruscsov-Gomulka tárgyalásra is.50 1958. február 
2-án Rapacki és Gromiko is tárgyalásokat folytatott, ahol egyeztették a nyilvá-
nosságra51 hozandó terv konkrét tartalmát. Döntés született többek között ar-
ról, hogy a Rapacki-terv fontos eleme az általános leszereléssel kapcsolatos 
szovjet javaslatoknak, így azokat célszerű csomagként kezelni. Ezzel a szovjet 
lépéssel az egyszerű és a gyakorlatban is kivitelezhető lengyel elképzelés a ko-
rábbi összetett és sok vitát eredményező tervekkel azonos szinte került. Az sem 
lehet véletlen, hogy a Szovjetunió éppen ezt követően javasolta az észak-euró-
pai atomfegyvermentes övezet létrehozásának tervét, majd valamivel később 
hasonló elképzeléseket fogalmazott meg a Közel-Kelettel kapcsolatban is, bár 
ezeket a későbbiekben nem pontosította.52 Az mindenesetre biztos, hogy Ra-
packi kezét a második változat megfogalmazásában már megkötötte a Varsói 
Szerződés tagállamainak „közös álláspontja" 

Érdekes fejlemény volt ugyanakkor, hogy Hruscsov 1958. január 31-én némi-
képp meglepő kijelentést tett, amikor azt állította, hogy a Rapacki-terv csak az első 
lépés, melyet annak eredményes megvalósítása után a kölcsönös ellenőrzés sikeres 
kidolgozása esetén a leszerelés további lépései követhetnének, többek között az 
idegen csapatok kölcsönös kivonása a jelenleg megszállt területekről. Bár feltéte-
lezhetjük, hogy Hruscsov ezt nem gondolta teljesen komolyan, paradox módon ép-
pen az ő véleménye és Kennan londoni rádióbeszédei világították meg sok nyugati 
elemző számára a Rapacki-tervben rejlő lehetőségeket. 

A jelen tanulmány második mellékletében közölt második változatot a 
lengyel külügyminisztérium 1958. február 14-én adta át a vele diplomáciai kap-
csolatban álló országok diplomáciai képviselőinek, majd február 18-án hozta 
nyilvánosságra a rádióban.53 Az első változat tartalmának megtartása mellett 
ez a változat jóval kidolgozottabb volt. Pontosításra került, hogy a zóna államai 
számára tilos lenne az atomfegyverek előállítása, birtoklása, saját célú felhasz-
nálása és azok területükön történő állomásoztatása is. Ezen túl a világ nagyha-

50 MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-5d-00780/1958 Katona János nagykövet szigorúan titkos mi-
nősítésű jelentése Varsóból. AdR 01 POL II. Polen/513. 1958/547497. Ezen szovjet-lengyel tárgyalá-
sokról némi késéssel, de beszámolt Verosta osztrák követ is 1958. március 28-án kelt minősítés nél-
külijelentésében. A tárgyalásokon elért lengyel sikernek tartja, hogy a Rapacki-terv meghirdetésével 
egyelőre meg tudták akadályozni szovjet atomfegyverek lengyelországi telepítését, ugyanakkor in-
nentől kezdve Moszkvával mindent egyeztetniük kell. 

51 MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-5d-00780/1958 Katona János nagykövet szigorúan titkos mi-
nősítésű jelentése Varsóból. 

52 A két újabb szovjet javaslat valószínűleg csak azt a célt szolgálta, hogy a Rapacki-terv jelen-
tőségét csökkentse. Más vélemények szerint a két újabb terv csak az érintett országoknak és a nem-
zetközi közvéleménynek címzett üzenet volt. 

53 MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-98t-001755/1958 Katona János 1958. február 15-én kelt szigo-
rúan titkos minősítésű jelentése Varsóból. A dokumentum szerint a magyar nagykövet az albán, bol-
gár és román nagykövettel egyszerre vette át a memorandumot, amit a későbbiekben kapott meg a 
szovjet, amerikai, angol, francia, NDK, csehszlovák, dán, kanadai és belga követ. 



talmai is kötelezettséget vállalnának, hogy az érintett államok területén nem 
állomásoztatnak sem atomfegyvereket, sem az ezekhez tartozó felszereléseket 
és hordozóeszközöket, és ilyeneket ezen államok egyéb szervezeteinek sem ad-
nak át.54 Amint a mellékletben olvasható, a tervezet már a kontroll kérdésével 
is foglalkozott, amikor ellenőrző bizottságok felállítását javasolta,55 melyekben 
nem csak a két katonai szövetség képviselői, hanem az el nem kötelezett orszá-
gok képviselői — mint független megfigyelők — is helyet kaptak volna. Meg-
könnyítendő a két német állam részvételét — hiszen az NSZK és az NDK nem 
ismervén el egymást nyilván nem írt volna alá egymással nemzetközi egyez-
ményt —, az atomfegyvermentes övezet nem csak nemzetközi szerződéssel, ha-
nem az egyes államok önálló deklarációjával is létrejöhetett volna. 

A második változat fogadtatása 

A dokumentum nyilvánosságra kerülését követő néhány hétben a Rapacki-
terv a nemzetközi diplomácia figyelmének előterébe került, a bécsi és budapesti le-
véltári források is igazolják, hogy a kérdéssel szinte minden fővárosban foglalkoz-
tak. A szovjet kormány február 19-én nyilatkozatot adott ki,56 amelyben deklarál-
ták a Rapacki-terv támogatását, majd ugyanezt tette az NDK 1958. február 28-án, 
később a Varsói Szerződés többi tagja következett. A NATO tagok kormányai 
ugyanakkor némi tanácskozás u tán sorra elutasították az atomfegyvermen-
tes-övezet létrehozását: elsősorban a r ra hivatkoztak, hogy annak megvalósulá-
sa a Varsói Szerződés számára aránytalan előnyökkel járna, hiszen Nyugat-Eu-
rópa az atomfegyverek nélkül védtelen lenne a hagyományos fegyverzet terüle-
tén fölényben lévő Szovjetunióval szemben. Olaszország azt is kifogásolta, hogy 
az övezet államai sebezhetővé válnának egy esetleges nukleáris támadással 
szemben, hiszen nem tudnának mivel védekezni.57 Az USA elsősorban az ellen-
őrzés problémáját kifogásolta, valamint az akkori rakétatechnikai színvonal 
mellett nem látta katonai értelmét egy ilyen atomfegyvermentes övezet létre-
hozásának.58 Kanada kompromisszumos megoldást keresett: javaslatuk szerint 
a zónában tilos lenne a közép-hatótávolságú rakéták gyártása és állomásoztatá-
sa, de a taktikai fegyverek maradhatnának; az is felmerült, hogy a lengyelek ál-
tal javasolt zónában csak a nagyhatalmak állomásoztathatnának atomfegyvere-
ket, a kisebb államok nem, de nyilvánvaló módon ezek csak az ötletelés szintjén 
zajlottak, végül Kanada is elutasította a tervet.59 A kezdeményezést az NSZK is 

54 Ez a megfogalmazás köszön majd vissza 1968. július l-jén aláírt atomsorompó egyezményben. 
55 Küntzel, Matthias: Bonn und die Bombe. Deutsche Atomwaffenpolitik von Adenauer bis 

Brandt. Campus, Frankfurt am Main/New York, 1992. 19. 
56 AdR Ol POL-II Polen/513. Iktatószám, keltezés és aláírás nélküli dokumentum. 
57 AdR 01 POL-II Polen/513. 1958/546443. Löwenthal római osztrák nagykövet 1958. február 

28-án kelt jelentésében ismertette Olaszország álláspontját a Rapacki-terwel kapcsolatosan. 
58 AdR 01 POL-II. Polen/513. 1958/546448. A washingtoni osztrák nagykövet 1958. február 

28-án kelt jelentésében részletesen beszámolt a State Department észrevételeiről, és úgy vélte, hogy 
Washingtonban komolyan foglalkoznak a lengyel javaslattal, de biztos abban, hogy el fogják utasíta-
ni. AdR 01 POL-II Polen/513. 1958/548951. Az elutasító amerikai jegyzékről annak melléklésével 
Verosta varsói osztrák nagykövet számolt be 1958. május 6-án kelt minősítés nélküli jelentésében. 

59 AdR 01 POL-II UdSSR/518. 1958/546855. Waldheim ottawai osztrák követ 1958. március 
7-én kelt bizalmas minősítésű jelentésében számolt be a kanadai kormány elképzeléseiről. 



elutasította, Adenauer ugyanis attól félt, hogy az atomfegyvermentes zóna lét-
rejötte u tán az amerikaiak nem csak a már odatelepített atomfegyvereket von-
nák ki a nyugatnémet területekről, hanem a hidegháborús feszültség enyhülé-
sével legmodernebb fegyvereiktől megfosztott csapataikat is kivonnák Európá-
ból, ami a német újrafegyverkezés ellenére védtelenné tenné az NSZK-t Moszk-
vával szemben.60 Adenauer szemében tehát az egész lengyel elképzelés célja a 
német újrafegyverkezés megakadályozása és az amerikai csapatok Európából 
történő kivonásának kikényszerítése volt,61 és így csak formáját tekintve külön-
bözött a korábbi évek szovjet javaslataitól.62 Nem véletlen tehát, hogy az NSZK 
parlamentje az elutasítással párhuzamosan már március 25-én határozatot fo-
gadott el, mely lehetővé tette a Bundeswehr atomfegyverekkel való ellátását, 
amit Varsó éppenhogy meg akart akadályozni - igaz, ilyen körülmények között 
a határozat keresztülvitele a társadalmi ellenállás miatt jóval nehezebb volt 
Adenauer számára. A tiltakozást csökkentendő, a Rapacki-tervről szóló közbe-
széd mielőbbi lezárása érdekében Bonn saját javaslattal állt elő, melyet Franz 
Joseph Strauss védelmi miniszter fogalmazott meg, és a diplomáciai források 
már Strauss-tervként emlegették. Ennek lényege az volt, hogy az NSZK akkor 
fogadná el az atomfegyvermentes zóna felállítását, ha abban a Varsói Szerződés 
összes tagállama — kivéve a Szovjetuniót — részt venne, és az ezek területén 
állomásozó szovjet csapatok létszáma és ereje az NSZK területén állomásozó 
külföldi csapatok létszámával és erejével egyezne meg. Ez a német felvetés nyil-
ván elfogadhatatlan volt Moszkva számára, hiszen ez a NATO számára jelen-
tett volna katonai előnyt. 

Érdemes ugyanakkor felfigyelni arra is, hogy a nyugati sajtó és általában 
az európai baloldali pártok — így például a német SPD, a brit Munkáspárt vagy 
az olasz szocialisták és kommunisták63 — támogatták a Rapacki-tervet, miként 
korábban a leszerelést és a békés egymás mellett élés szovjet elképzelését is. 
Moszkvából és Varsóból nézve is úgy tűnt, hogy a leszerelés kérdése nyugaton a 

60 Adenauer még csak az enyhülést sem szerette volna, hiszen a párizsi szerződések aláírása 
óta az NSZK presztízse és befolyása folyamatosan nőtt a nyugati világban, aminek véget vetett volna 
az enyhülés. Azt is a szuperhatalmak szembenállása tette lehetővé, hogy az NSZK alig 12 évvel a 
második világháború után az atomfegyverek elérhető közelségébe került, még ha csak a NATO 
parancsnokságán keresztül is. 

61 Niederberger, Judith: „Making the Difference Between Mutual Destruction and Survival". 
Amerikanische Rüstungskontrollpolitik unter Dwight D. Eisenhower, 1953-1960. Zürcher Beiträge. 
In: Zürcher Beiträge zur Sicherheitspolitik und Konfliktforschung Nr. 62. Szerk: Kurt R. Spillmann 
and Andreas Wenger. Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse der ETH Zürich. 
2001. 393. 

62 AdR 01 POL-II Polen/513. 1958/546513. Rotter bonni osztrák nagykövet 1958. március 3-án 
kelt szigorúan bizalmas minősítésű jelentésében számolt be Bonn válaszáról, melyet — mivel az 
NSZK és Lengyelország között diplomáciai kapcsolatok nem álltak fent — Svédország közvetítésével 
juttattak el Varsóba. Lengyelország egyébként a februári lengyel memorandum szövegét szintén 
Stockholmon keresztül juttatta el Bonba. A német válasz, melynek szövegét nem hozták nyilvános-
ságra, nem reagált a lengyel bilaterális tárgyalási javaslatra, ugyanakkor elismerte, hogy a Ra-
packi-terv megoldást kínál a regionális problémák egy részére. Bonn ezen válaszában kijelentette, 
hogy atomfegyvermentes övezet tervének elfogadását a német kérdés megoldásától teszi függővé, és 
megkérte a lengyel kormányt, hogy járjon közben Moszkvában a német újraegyesítés ügyében. 

63 MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-98t-002288/1958 



lakosság körében egyre népszerűbb, ezért mindenképpen megpróbálták azt na-
pirenden tartani . A Szovjetunió 1958. május 5-én sokadszorra szorgalmazta a 
nagyhatalmak közötti csúcstalálkozó összehívását, melynek egyik napirendi 
pontja a Rapacki-terv lett volna. Lengyelország is mindent elkövetett, hogy a 
tervbe a visszautasítás után is életet leheljen: Rapacki külügyminiszter tár-
gyalt, utazott és nyilatkozott az egész év folyamán és próbálta minden diplomá-
ciai szereplővel, de főleg a közvéleménnyel elhitetni, hogy a javaslat megvalósí-
tása lehetséges. Ezen munka fontos eleme volt, hogy 1958. április 12-én Prágá-
ban a lengyel, a csehszlovák és a keletnémet külügyminiszter is értékelte a befu-
tó válaszokat, és közös nyilatkozatban álltak ki az elképzelés mellett,64 május 2-7 
között pedig újabb magas szintű csehszlovák-lengyel tárgyalásokra került sor.65 

A terv napirenden tartását szolgálta, hogy Rapacki 1958. november 4-én 
sajtótájékoztatót tartott, melyben hivatalosan is megerősítette, hogy tervének 
megvalósulása az általános leszerelés első lépése lenne, amit a hagyományos 
fegyverzet csökkentése követhetne Közép-Európában és az egész világon.66 Ez-
zel a hagyományos haderők csökkentéséről tárgyalni kívánó szovjet álláspontot 
tette magáévá, melynek elfogadására azonban szinte semmi esély nem volt: hi-
ába ünnepelte a baloldali sajtó szerte Európában Rapackit mint a leszerelés és 
a világbéke élharcosát, Bonn — és nyomában a többi NATO-tagállam — to-
vábbra is elutasította a javaslatot. Reálpolitikusként Rapackinak 1958 végére 
tudnia kellett, hogy a terv második olvasata — és annak novemberi, módosított 
változata — az utóvédharcok ellenére elbukott, minden törekvése ellenére bele-
merült a hidegháborús szembenállás mocsarába. 

A harmadik változat és előzményei 

Az, hogy a Rapacki-terv ezt követően nem került végleg a könyvtárak és 
levéltárak világába, elsősorban annak köszönhető, hogy a lengyel külügymi-
niszter mindent megtett népszerűsítése érdekében, a terv az ezt követő évek-
ben mondhatni összekapcsolódott személyével. Az is segítette a lengyel javaslat 
továbbélését, hogy a születését elősegítő nemzetközi körülmények alapvetően 
nem változtak meg az ezt követő években sem: a német kérdés a következő 
évek politikai viharai közben is megoldatlan maradt, és a nemzetközi politika 
egyik legfontosabb kérdése volt, akár Berlinre gondolunk, akár a német béke-
szerződés ügyére, melyet a Szovjetunió 1959-ben vetett fel, és hosszú ideig sike-
rült is napirenden tartania. A német békeszerződés szovjet ötlete nem csak Var-
sóban, hanem még az NDK vezetői körében is riadalmat váltott ki, hiszen 
mindkét kormány attól rettegett, hogy Moszkva esetleg feláldozza őket a semle-

64 AdR 01 POL-II Polen/513. Verosta varsói osztrák követ 1958. április 15-én kelt minősítés 
nélküli jelentésében számolt be a Rapacki-tervet támogató és abban érintett három ország tárgyalá-
sairól és a kiadott kommünikéről. 

65 AdR 01 POL-II Tschechoslowakei/1958. A prágai osztrák követség 1957. május 8-i minősítés 
nélküli jelentése a lengyel kormánydelegáció prágai látogatásáról. 

66 A Rapacki-terv ilyen formában történő kibővítését egyes diplomáciai források a terv harma-
dik változatának tekintik, ez azonban nem felel meg a tényeknek; a változtatás csak szóban történt 
meg és inkább a korábbi elképzelést támogató nyilatkozatnak tekinthető. 



ges és egyesített Németország oltárán: egy esetleges szovjet-nyugatnémet meg-
egyezést követően az NDK tartományait elnyelné az NSZK, Lengyelország pe-
dig az 1945-ben megkapott keleti német területek egy részéről lenne kénytelen 
lemondani. Amint arra korábban már számos helyen utaltam, a Rapacki-terv 
célja Varsó számára elsősorban az NSZK elsősorban területi jellegű fenyegeté-
sének elhárítása volt, így amíg az fennállt, Rapacki és a lengyelek számára a 
terv igenis létezett és aktuális volt. Azt, hogy a kérdésről Varsóban így gondol-
koztak, számos dokumentum igazolja, mint például az 1960. július 19-i lengyel 
jegyzék,67 Rapacki tárgyalásai Ausztriában 1961-ben,68 vagy a római látogatá-
sán te t t nyilatkozata.69 

A lengyel diplomácia tehát csak az alkalomra várt, hogy a tervet ismét le-
porolhassa, amire nyilván csak egy újabb enyhülési időszakban nyílott lehető-
ség, hiszen kiélezett nemzetközi politikai időszakban még az eddigieknél is ke-
vesebb esélye lehetett bármiféle megegyezésnek. Amíg tehát a Szovjetunió a 
német békeszerződés kérdését vagy éppen Berlin ügyének rendezését erőltette, 
a Rapacki-terv megvalósulása nem volt reális, amint azonban a német kérdés a 
berlini fal felhúzásával átmeneti nyugvópontra jutott, ismét lehetett róla tár-
gyalni. A kérdést 1961 kora őszén ráadásul éppen a nyugati hatalmak vették 
elő mint a német békeszerződés alternatíváját.70 Bár ezt a párosítást Varsó el-
utasította, Rapacki az ENSZ Közgyűlésében tartott beszédében kinyilvánítot-
ta, hogy Lengyelország továbbra is kezdeményezője egy atomfegyvermentes 
övezet létrehozásának. Rapacki Dean Ruskkal, a State Department külügyi ál-
lamtitkárával is tárgyalt, aki kifejtette, hogy a lengyel javaslatot még az előző 
amerikai adminisztráció vetette el, ezért azt újra megvizsgálják.71 1961. szep-

67 MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-98t-005500/1960 A varsói magyar nagykövet 1960. július 20-
án jelentett a lengyel kormány előző napon közzétett jegyzékéről, melyben valamennyi NATO tagál-
lam figyelmét felhívták az újrafegyverkező NSZK-ban újjáébredő nacionalizmus és revansizmus ve-
szélyére. A lengyel jegyzék kiemelte, hogy Bonn nem ismeri el az Odera-Neisse határt, ami így hábo-
rús veszélyt jelent Európára. Rapacki külügyminiszter személyes útjai alkalmával is rendszeresen 
visszatért ezen kérdésre, például dániai útja során. MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-48t-004943 A var-
sói magyar nagykövet 1960. június 24-én beérkező szigorúan titkos minősítésű jelentése. 

68 MOL XlX-J-l-j-Lengyelország-98t-003361/1961 Szilágyi Dezső magyar nagykövet 1961. már-
cius 20-án kelt szigorúan titkos minősítésű jelentése beszámol Rapacki tájékoztatójáról, melyet a 
szovjet, csehszlovák és magyar nagykövetek előtt tartott bécsi látogatásáról és tárgyalásairól. Ra-
packi tájékoztatója szerint szóbahozta tervének kérdését, melyet Kreisky osztrák külügyminiszter 
„benyomása szerint" támogatni kész. 

69 MOLXIX-J-l-j-Lengyelország-98t-008094/2/1961 Simó Gyula római nagykövet 1961. október 
28-án kelt szigorúan titkos minősítésű jelentésében számolt be Rapacki nem hivatalos római látoga-
tásáról, melynek során Rapacki tájékoztatást adott a szövetséges országok nagykövetei részére wa-
shingtoni útjáról. Ennek során kérdésre válaszolva kifejtette, hogy 1957 óta az erőviszonyok a világ-
ban a szocialista tábor javára tolódtak el, így ma már a Rapacki-terv megvalósulása önmagában nem 
elégséges cél, csak eszköz a nagyobb távlati célok érdekében. Ez alatt nyilván a német kérdés lengyel 
érdekeknek megfelelő megoldását és az általános leszerelést értette. 

70 MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-98t-006087/2/1961 Szilágyi Dezső magyar nagykövet 1961. 
szeptember 23-án kelt szigorúan titkos minősítésű jelentése éppen azt hangsúlyozza, hogy egyes 
nyugati politikusok ismét sokat emlegetik a Rapacki-tervet, melyet a szovjet javaslatokban szereplő 
német békeszerződés alternatívájaként támogatnak, ezt a módszert azonban Varsó és Moszkva is 
elutasítja. 

71 MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-48t-007869/1961 Szilágyi Dezső magyar nagykövet 1961. októ-
ber 24-én kelt szigorúan titkos minősítésű jelentésében részletesen foglalkozik a kérdéssel, melyet a 



tember 25-30 között magas szintű lengyel-csehszlovák egyeztetésre is sor ke-
rült, melynek egyik napirendi pontja volt a Rapacki-terv felélesztése.72 

A lengyel kivárás időszakával kapcsolatosan fontos leszögezni, hogy a ko-
rábbi sikertelenség ellenére Lengyelország és személyesen Rapacki számára a 
terv további lebegtetése elsősorban a harmadik világ országaiban, — különösen 
az el nem kötelezettek körében73 — komoly presztízsnövekedést jelentett.74 A 
lengyel kezdeményezés ráadásul újabb javaslatokat inspirált, mint például Pi-
erre Mendes-France korábbi francia miniszterelnök 1959. április 3-án nyilvá-
nosságra hozott tervét,75 melynek célja az Eden-tervhez hasonlóan szintén a 
két tábor szétválasztása volt, mivel azonban a korábbi hasonló elképzelésekhez 
képest szinte semmi újszerűt nem tartalmazott, hamarosan lekerült a napi-
rendről. 

A Rapacki-terv harmadik változatát ilyen előzmények után 1962. március 
28-án ismertette a Lengyel Népköztársaság delegáltja a genfi leszerelési tárgyalá-
sokon.76 A helyszín megválasztása megfelelő volt, hiszen így első lépésben sikerül-
hetett a kérdés „nemzetköziesítése", nem kellett bilaterális tárgyalásokat kezde-
ményezni, illetve a javaslatot a leszerelésért illetékes bizottság valamennyi tagja 
megismerhette. Az időzítés alighanem a német kérdésben bekövetkező átmene-
ti nyugalomnak tudható be, hiszen 1958/59 fordulója óta a német kérdés — kü-
lönösen Berlin ügye — folyamatosan terítéken volt, ami lehetetlenné tette a 
lengyel javaslat bármiféle konstruktív tárgyalását. A megegyezésnek természe-

német kérdés szempontjából közelít meg. A téma felmelegítése egyébként lengyel részről nyilván ép-
pen azért volt kedvező 1961 őszén, mert a választásokat követően a Kennedy-adminisztráció ekkor 
tudott legkorábban érdemben foglalkozni a kérdéssel. 

72 AdR 01 POL-II Polen/719. 1961/33942. Enderl varsói osztrák nagykövet 1961. október 26-án 
kelt titkos minősítésű jelentésében számolt be a lengyel-csehszlovák kormányközi egyeztetésről, és 
valószínűsítette, hogy a közeljövőben a Rapacki-terv újabb változata lát majd napvilágot. 

73 MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-48t-003665/1959 Katona János nagykövet 1959. május 20-án 
Budapestre beérkező szigorúan titkos minősítésű jelentése beszámol Sukarno indonéz elnök április 
29,-május 3. közötti lengyelországi látogatásáról, melynek során Sukarno nyilatkozatában támogatta 
a Rapacki-tervet. Mivel Sukarno közismerten az el nem kötelezettek mozgalmának egyik jelentős 
személyisége volt, ez mindenképpen lengyel diplomáciai siker. 

74 MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-005599/1961 Szilágyi Dezső magyar nagykövet 1961. június 
21-én kelt szigorúan titkos minősítésű jelentése Varsóból azt feltételezi, hogy a lengyelek azért lebeg-
tetik a kérdést, mert önállónak feltüntetett kezdeményezésükkel a leszerelés élharcosaként tucatnyi 
ország diplomatáinak szimpátiáját bíiják, ami az ENSZ és egyéb nemzetközi szervezetek fórumain 
nagyon jól jön a lengyelek számára. Egy későbbi jelentés azt is említi, hogy Rapacki nemzetközi is-
mertsége és népszerűsége miatt felmerült, hogy az ENSZ Közgyűlés XX. ülésszakának elnökévé je-
löljék, melyre azonban végül megbetegedése miatt nem került sor. MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-
98t-002232/1964 Erről Martin Ferenc varsói magyar nagykövet 1964. február 29-én kelt szigorúan 
titkos minősítésű jelentésében tett említést. 

75 Az egykori francia miniszterelnök elképzelésének lényege, hogy a két szembenálló szövetség 
csapatai között egy fegyvermentes övezetet, valamint két kevéssé felfegyverzett zónát kell létrehoz-
ni. Laboor, E.: Der Rapacki-Plan i. m. 34-35. 

76 MOL XIX-J-l-j-USA-100t-008236/l/1961 Zádor Tibor washingtoni ügyvivő 1961. december 
19-én kelt szigorúan titkos minősítésű jelentésében részletes tájékoztatást adott a Genfben évek óta 
folyó leszerelési tárgyalásokról, melyek a korábbiakkal ellentétben 1962-től nem 10 — 5 szocialista 
és 5 nyugati —, hanem harmadik világbeli országok bevonását követően 18 ország részvételével foly-
nak majd. A harmadik világbeli országokkal kibővített leszerelési bizottság alkalmas lehetett volna a 
lengyel javaslat támogatására. 



tesen 1962 folyamán sem volt nagy esélye, ugyanakkor a kérdés ismételt felve-
tése alkalmas volt a NATO-n belül az atomfegyverek kérdésében megnyilvánu-
ló érdekellentétek elmélyítésére.77 

A dokumentum a második változat 1958 novemberében szóban nyilvános-
ságra hozott kiegészítéseit is tartalmazó átfogalmazott, átszerkesztett verziójá-
nak tekinthető, mely tartalmában lényegében nem változott. Feltűnő azonban, 
hogy a dokumentum a résztvevő feleket aláíró államoknak nevezi, azaz a máso-
dik verzióhoz képest már csak nemzetközi szerződés aláírásával lehetne csatla-
kozni ehhez az övezethez, ami nyilván az NSZK és az NDK tárgyalóasztalhoz 
ültetését jelentette volna, amire néhány hónappal a berlini fal építése u tán eb-
ben a kérdésben nem volt esély. A változtatás ugyanakkor Lengyelország és az 
NDK közeledéséről is árulkodott. 

A dokumentumot a leszerelési bizottság megvitatta ugyan, de érdemben 
nem foglalkozott vele, az egyes országok informális reakciói pedig a szövetsége-
si kapcsolatok mentén alakultak. A kutatást ezen szövegváltozat kapcsán nehe-
zíti, hogy mivel a javaslatot nem a diplomáciai testületeken keresztül kapták 
meg az egyes országok, nem is készítettek válaszjegyzékeket. Azt azonban má-
sodlagos forrásokból tudjuk, hogy a fogadtatás a NATO tagállamok részéről ne-
gatív volt, Bonn pedig határozottan visszautasította az ismételt lengyel javaslatot. 
Ellentétben az 1958-as javaslattal, a tervet most sem a nyugati sajtó, sem a közvé-
lemény nem kísérte nagy figyelemmel. Kézzel fogható eredmény volt ugyanakkor, 
hogy a terv kapcsán intenzívebbé váltak a Lengyel Egyesült Munkáspárt és a 
nyugati szociáldemokrata pártok közötti kapcsolatok, így például Varsóban tár-
gyalt Gaitskell, a brit Munkáspárt vezetője, aki biztosította a lengyeleket, hogy 
pártja támogatja a Rapacki-tervet, az általános leszerelést, valamint — miként 
az átlagos brit választópolgárok többsége — nem szeretné, ha az NSZK atom-
fegyvereket birtokolna.78 A tervet Rapacki jugoszláviai ú t ja alkalmából támoga-
tásáról biztosította Josip Broz Tito is.79 

A harmadik lengyel javaslat keltette érdeklődés már a nyárra alábbha-
gyott, az ezt követően kirobbanó kubai rakétaválság pedig lehetetlenné tette a 
téma további napirenden tartását. 

77 MOL XIX-J- 1-j-USA-lOOt-005416/1962 Radványi János washingtoni ügyvivő 1962. május 
30-án kelt szigorúan titkos minősítésű jelentése részletesen beszámol a nyugati szövetségesek közöt-
ti ellentétekről. A francia-amerikai ellentét lényege, hogy az USA az Egyesült Királysággal részben 
megosztja atomtitkait, Franciaországgal viszont nem, ezért de Gaulle célul tűzte ki az önálló atomütő-
erő létrehozását és megakadályozta London bevételét az európai integrációs folyamatba. Az NSZK ezért 
nagyon kényes helyzetbe került, hiszen egyszerre akart az USA és Franciaország első számú szövet-
ségese lenni. A jó francia-német viszony egyúttal biztosította Adenauer hátát, amikor határozott ke-
leti politikát folytatott. Bonn ugyanakkor maga is neheztelt Washingtonra, amiért Kennedy tárgyal-
ni és egyezkedni akart Moszkvával Berlinről és a német kérdésről. Az adott helyzetben Bonn a köz-
vetítő szerepe következtében felértékelődött, ami nem felelt meg a lengyel érdekeknek. A német 
atomfegyverkezést blokkolni kívánó Rapacki-terv felvetése megnehezíthette a francia-német együtt-
működést, továbbá elmélyíthette a nyugati szövetségesek közötti ellentéteket. 

78 MOL XIX-J-l-j-Legyelország-98t-007465/1962 Szilágyi Dezső varsói magyar nagykövet 1962. 
szeptember 20-án kelt szigorúan titkos minősítésű jelentésében részletesen beszámolt Gaitskell var-
sói tárgyalásairól. 

79 AdR 01 POL-II Polen/799. 1962/76582. A belgrádi osztrák nagykövetség 1962. november 
19-én kelt minősítés nélküli jelentésében számolt be Rapacki jugoszláviai látogatásáról. 



A negyedik verzió 

Ismét aktualitást kapott azonban Varsóban a Rapacki-terv, amikor felmerült 
a NATO multilaterális atomütőerejének felállítása. Az amerikai javaslat lényege 
az volt, hogy a NATO egy, a saját parancsnoksága alatt álló önálló atomütőerővel 
rendelkezzék, melyet a tagállamok közös befizetéséből tartanának fenn.80 A terve-
zet Washingtonból nézve nyilván tehermentesítette volna az USA költségvetését, 
és megoldotta volna a francia és a német atomfegyverkezés kérdését, amennyi-
ben a franciák és a németek továbbra is csak a NATO keretein belül jutottak vol-
na hozzá az atomfegyverhez, ráadásul hozzájárultak volna azok költségeihez. A 
multilaterális atomütőerő kérdése ráadásul segíthetett meggyőzni Franciaorszá-
got arról, hogy az önálló francia atomütőerő felállítása felesleges.81 Az amerikai 
elképzelés, melyet Bonn az amerikaiak jó szövetségeseként azonnal támogatott, 
kiváltotta Varsó és Moszkva ellenkezését, így ismét diplomáciai akciók kezdődtek 
a multilaterális atomütőerő felállításának megakadályozása céljából. Ilyen szov-
jet sugallatra született elképzelés volt a finn Kekkonen-terv egész Skandinávia 
atomfegyver-mentesítéséről,82 és a Rapacki-terv felmelegítéseként Gomulka ne-
ve alatt egy hasonló, de az újszerűség igényével könnyebben eladható javaslat 
meghirdetése 1963. december 28-án,83 melynek szövegét mellékletben közöltem. 
A lengyel és a szovjet diplomácia nagyszerűen ráérzett ugyanis, hogy a multilaterá-
lis atomütőerő kérdése komoly vitákat váltott ki a NATO tagállamai között. Az ere-

80 MOL XIX-J-l-j-USA-lOOt-OO 1017/1963 Radványi János ügyvivő 1963. január 16-án kelt szi-
gorúan titkos minősítésű jelentésében részletesen elemzi a Bahama szigetén megkötött amerikai-brit 
ún. nassaui szerződést, melynek alapján London Polaris rakétákat és egyéb atomfegyverekhez hasz-
nálható technikát vásárolt az Amerikai Egyesült Államoktól, melyeket azonban a NATO parancs-
noksága alá helyezték. Ezzel lényegében megkezdődött a NATO közös atomütőerejének felállítása, 
mely a továbbiakban a források többségében a „multilaterális atomütőerő" néven szerepel. A tervvel 
Washington részben Franciaországot próbálta lebeszélni az önálló atomfegyver létrehozásának prog-
ramjáról, részben pedig az NSZK részére akart úgy atomfegyvereket adni, hogy azok valójában to-
vábbra is a NATO — vagyis az amerikaiak — parancsnoksága alatt maradjanak. A projekt a későbbi-
ekben is a NATO-n belüli viták forrása volt. A Szovjetunió mindenképpen szerette volna megakadá-
lyozni a tervet, mert az több forrást biztosíthatott volna a NATO atomprogramok számára, ezért 
Moszkva nemzetközi tárgyalásokon már ekkor felvette egy a későbbi atomsorompó-szerződéshez ha-
sonló egyezmény megkötését, amint erről a MOL XIX-J-l-j-USA-97t-007168/1963 számú, Budapest-
re 1963. november l-jén beérkezett szigorúan titkos minősítésű jelentésében Radványi János wa-
shingtoni magyar ügyvivő beszámolt. 

81 Az 1963-ban az USA, a Szovjetunió és az Egyesült Királyság által aláírt atomcsend egyez-
mény — melyet Franciaország és Kína szándékosan nem írt alá — az atomrobbantások korlátozásá-
val éppen a születő francia atomprogramot volt hivatott megnehezíteni. 

82 Az 1963-ban — részben szovjet sugallatra — megfogalmazott finn elképzelés elsősorban a 
NATO-tag Norvégia döntését szerette volna befolyásolni, hogy az ne támogassa a multilaterális 
atomütőerő ügyét. 

83 MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-98t-00817/l/1965 Martin Ferenc varsói magyar nagykövet 1964. 
január 22-én kelt szigorúan titkos minősítésű jelentésében számolt be Gomulka plocki beszédének 
körülményeiről. Kifejtette, hogy az a Rapacki-terv egyszerűsített felvetése, csak annak első részével 
— az atomfegyverkezés befagyasztásának kérdésével — foglalkozott. A forrásból kiderül, hogy Go-
mulka beszéde nem jelenti a Rapacki-terv feladását, hanem éppen annak egy ú j változatban történő 
újbóli nyilvánosságra hozatalát készíti elő. A Gomulka-terv újszerűségét az adta, hogy — ellentétben 
a szovjet javaslatokkal — nem támadta a multilaterális atomütőerő ügyét. A jelentés kitér arra is, 
hogy Varsót támogatásáról biztosította a brit Munkáspárt részéről Wilson, az olasz szocialisták ré-
széről pedig Nenni. 



detileg amerikai-brit elképzelésre ferde szemmel tekintett Párizs, a német 
atomfegyverkezés programja senkit sem lelkesített igazán, az amerikai javaslat 
nyugatnémet támogatása pedig átmenetileg lehűtötte az 1963 januárjában ép-
penséggel nemzetközi szerződéssel is szorosabbra fűzött francia-német kapcso-
latokat. Mivel Bonn számára a korábbi évek határozott keleti politikáját a há-
tukat biztosító szoros német-francia kapcsolatok segítették, az NSZK 1964 fo-
lyamán — legalábbis Európában — átmenetileg elszigetelődött. Ebben nagy 
szerepe volt annak is, hogy Adenauer, a korábbi évtized erős embere 1963. októ-
ber 15-en átadta a helyét Ludwig Erhardnak, aki lévén elsősorban gazdasági 
szakember, a diplomácia világában eleinte nehezen boldogult. Varsó alighanem 
azért is bízott terve immár negyedik változatának nyugatnémet támogatásában, 
mert Adenauer visszavonulását sikerként élték meg és úgy vélték, hogy egy ru-
galmasabb nyugatnémet vezetés talán támogatni fogja elképzeléseiket. Az is fon-
tos szempont volt, hogy a javaslatot egy évvel az 1965-ben esedékes nyugatnémet 
választások előtt vették ismét elő, ami a választási kampány szempontjából ked-
vező lehetett az SPD számára. 

A Rapacki-terv immár negyedik változatának — mely a decemberi előz-
mény után a Gomulka-terv második verziójának is tekinthető — nyilvánosság-
ra hozatalát széles körű egyeztetés előzte meg Moszkvában 1964. január 8-9. 
között a Szovjetunió, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, az NDK, Ma-
gyarország és Románia részvételével. Az egyeztetés apropóját a genfi leszerelé-
si tárgyalások folytatása tette szükségessé, a résztvevő államok a követendő 
stratégiát egyeztették, melynek kapcsán beszéltek a lengyel javaslat megis-
métlésének szükségességéről is, a negyedik változat esetében tehát ismételten 
egyeztetett dokumentumról és időpontról beszélhetünk.84 A lengyel diplomácia 
újabb lépése előtt széles körben folytatott puhatolózó tárgyalásokat, így például 
Svédországgal, Dániával, az Egyesült Királysággal, Franciaországgal, Kanadá-
val, sőt az ENSZ főtitkárával, U Thanttal is.85 

Az 1964. február 28-án nyilvánosságra hozott negyedik változat — mely-
nek szövege a mellékeltben olvasható — visszatérést jelentett az 1957 őszén 
meghirdetett terv irányelveihez, nem foglalkozott már a hagyományos fegyver-
zet csökkentésével, deklarált célja kizárólag az atomfegyverkezés befagyasztá-
sa volt Lengyelország, Csehszlovákia, az NDK és az NSZK területén. Az álla-
mok reakciója semmi meglepetést nem hozott: Moszkva és szövetségesei támo-
gatták, a NATO tagállamai pedig elutasították a megismételt lengyel tervet. Az 
elutasítás indokaként is a jól ismert érveket hangoztatták: a leszerelendő bázi-
sok száma közötti aránytalanság a Varsói Szerződés javára; a javaslat diszkri-
minatív jellege, hiszen a lengyel terv valójában egyetlen állam, az NSZK terüle-
téről akarja eltávolítani az atomfegyvereket; a kijelölt övezet szűkössége, hi-

84 MOL XDC-J-l-j-Szoyjetunió-100t-00802/1964 A külügyminisztériumban Mód Péter által 1964. 
január 13-án készített szigorúan titkos minősítésű feljegyzés részletesen beszámolt a moszkvai egyezte-
tésről, és az európai atomfegyvermentes övezet létrehozásának szükségességéről. 

85 MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-98t-00817/1964 Martin Ferenc varsói magyar nagykövet 1964. 
február 11-én kelt szigorúan titkos minősítésű jelentése részletesen beszámolt a lengyel puhatolózó 
tárgyalásokról, melyekről a lengyel külügyminisztérium főigazgatója tájékoztatta a szocialista orszá-
gok képviselőit. 



szen a kor rakétái már sokkal nagyobb hatótávolsággal rendelkeznek; néhány 
állam kifogásolta, hogy a javaslat miért csak az atomfegyverekre vonatkozik; is-
mét előkerült az ellenőrzés kidolgozatlanságának kérdése; több állam pedig 
nyíltan deklarálta, hogy a javaslat a jelenlegi lengyel-német határokat akarja 
bebetonozni, ami a német békeszerződés megkötéséig, azaz a német kérdés le-
zárásáig számukra elfogadhatatlan.86 A legkeményebb hangvételű elutasítást 
az NSZK és Hollandia fogalmazta meg, az Egyesült Államok és az Egyesült Ki-
rályság ugyanakkor fenntartásai ellenére hangsúlyozta tárgyalási készségét, 
amit persze nem kellett túl komolyan venni, hiszen a leszerelési tárgyalások 
már jó egy évtizede zajlottak minden komolyabb eredmény nélkül. Varsó né-
hány hónapig még próbálkozott a kérdés napirenden tartásával, az év végére 
azonban a terv ismét lekerült a politikai napirendről és nyilvánvalóvá vált a 
kezdeményezés kudarca. 

A Rapacki-terv utóélete 

Az 1964-es változat kudarcát követően a Rapacki-terv többé nem került a 
nemzetközi diplomácia érdeklődésének középpontjába. Mivel Varsó véleménye 
a kérdésben nem változott, ez elsősorban a külső körülmények megváltozásá-
nak volt betudható. Ezen változásokat az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

- Hruscsov bukását követően az új szovjet vezetés szorosabbra fogta a szö-
vetséges országok feletti ellenőrzést, ami fokozatosan szűkítette Lengyelország 
külpolitikai mozgásterét,87 Csehszlovákia 1968-as megszállása után pedig min-
denféle önállóság megszűnt. Igaz, a dogmatikusabb szovjet vezetés részéről 
már nem kellett többé Varsónak attól tartania, hogy az NDK és Lengyelország 
kárára bármiféle szovjet-nyugatnémet kiegyezésre sor kerülhetne.88 

- Az amerikai-lengyel kapcsolatok is folyamatosan romlottak, amikor Wa-
shington számára nyilvánvalóvá vált, hogy az 1956. októberi folyamatok visszá-
jukra fordultak és Varsó nemhogy távolodna Moszkvától, hanem 1964 után 
még a kínaiakkal szemben is Moszkva álláspontját kénytelen képviselni.89 

- A hatvanas évek második felében folyamatosan csökkent az NSZK fe-
nyegetése. Erre egyrészt azért került sor, mert Adenauer távozása u tán a né-
met-francia együttműködés fellazult — de Gaulle moszkvai útja után nyilván-
valóvá vált, hogy Párizs sem támogatja például a nyugatnémet atomfegyverke-

86 MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-98t-00817/4/1964 Martin Ferenc nagykövet 1964. november 
14-én kelt szigorúan titkos minősítésű jelentése összefoglalja a lengyel memorandumra adott vála-
szok lényegét. 

87 Adr 01 Pol-II Polen/1191. 1967/34706. Proksch varsói osztrák nagykövet 1967. november 
23-án kelt minősítés nélküli jelentésében értékeli a szovjet-lengyel kapcsolatokat az 1917-es szovjet 
hatalomátvétel 50. évfordulójával kapcsolatos ünnepségek alkalmából. Az elemzés pontos képet nyújt a 
Hruscsovhoz képest dogmatikusabb Brezsnyev féle vezetés Varsóra nehezedő nyomásáról. 

88 AdR 01 Pol-II Polen/930. 1964/81345. Enderl varsói osztrák nagykövet 1964. november 
20-án kelt minősítés nélküli jelentésében hosszasan elemezte a Hruscsov bukása utáni szovjet-len-
gyel kapcsolatokat. 

89 AdR 01 Pol-II Polen/930. 1964/79460. Enderl varsói osztrák nagykövet 1964. október 13-án 
kelt minősítés nélküli jelentésében számolt be a lengyel-amerikai kapcsolatok romlásáról és annak 
okairól. 



zés programját még a multilaterális atomütőerő projektjén keresztül sem90 —, 
másrészt a német belpolitika fokozatos balratolódása miatt, ami 1966-tól az 
SPD kormányzati szerepvállalását eredményezte. Ezzel párhuzamosan a fran-
cia-lengyel kapcsolatok is élénkebbé váltak, 1966 májusában a francia külügy-
miniszter jár t Varsóban, 1967. január 26-28. között pedig Rapacki tárgyalt Pá-
rizsban.91 

Ennek ellenére a Rapacki-terv nem tűnt el teljesen, a lengyel külügymi-
niszter ugyanis nemzetközi tárgyalásai során rendszeresen visszatért rá. Diplo-
máciai források szerint 1964 és 1965 folyamán erről is tárgyalt Mexikóban, 
New Yorkban, Rómában, Stockholmban, Teheránban és Brüsszelben,92 1965 
novemberében a lengyel-jugoszláv tárgyalásokon Tito például támogatásáról 
biztosította a Gomulka-terv néven is ismert negyedik változatot.93 1966-os stock-
holmi út ján pedig a svédek biztosították Rapackit az atomfegyvermentes övezet 
tervének támogatásáról.94 

Szembetűnő ugyanakkor, hogy a lengyel álláspont ezeken a kétoldalú tár-
gyalásokon is egyre inkább magára maradt: 1965 decemberében Londonban a 
brit miniszterelnök, Harold Wilson nyilvánította érdektelennek a tervet,95 ami 
az 1967. márciusi tárgyalásokon is megismétlődött, bár a britek megértésükről 
biztosították a lengyel külügyminisztert.96 Ugyanez történt Rapacki koppenhá-

90 AdR 01 Pol-II NSZK/974. 1965/144999. Fuchs párizsi osztrák nagykövet elemezte 1965. no-
vember 10-én kelt minősítés nélküli jelentésében a francia-német kapcsolatokat. 

91 AdR 01 Pol-II Polen/1191. 1966/14764. Fuchs párizsi osztrák nagykövet számolt be 1967. ja-
nuár 28-án kelt minősítés nélküli jelentésében Rapacki párizsi tárgyalásairól. Rapackit fogadta de 
Gaulle, Georges Pompidou, és Couve de Murville külügyminiszter, sőt, még egy televíziós interjúban 
is szerepelt. Rapacki itt ugyan nem beszélt az atomfegyvermentes övezet tervéről, hiszen a né-
met-francia kapcsolatokra tekintettel arra Párizs csak nemet mondhatott volna, de világossá tette, 
hogy az európai biztonság és a német kérdés szorosan összefügg; ezért a németeknek el kell ismerni-
ük a jelenlegi határokat, el kell ismerniük az NDK-t, és le kell mondaniuk az atomfegyverekről. Ha 
ez megtörténik, egy nagy európai biztonsági konferencia hosszú időre megteremtheti a békét Euró-
pában. Úgy vélem, Rapacki itteni eszmefuttatása, melyet teijedelmi okokból csak röviden érintet-
tem, pontosan megfelel a Helsinki-folyamat menetrendjének. 

92 AdR 01 Pol-II Polen/997. 1965/133478 Enderl varsói osztrák nagykövet 1965. március 10-én 
kelt minősítés nélküli jelentésében számolt be Rapacki külügyminiszterrel folytatott beszélgetéséről, 
melynek során a lengyel politikus beszámolt útjairól, kihangsúlyozva, hogy elsősorban az európai 
helyzetről és a leszerelésről tárgyalt. 

93 AdR 01 Pol-II Polen/997. 1965/145668. Pasch belgrádi osztrák nagykövet 1965. november 
24-én kelt minősítés nélküli jelentésében számolt be a belgrádi tárgyalásokról. Kiemelte, hogy a len-
gyelek elsősorban az NSZK ellen irányuló kommünikét akartak aláírni, melyet azonban Belgrád az 
NSZK-val folytatott tárgyalásai miatt letompított, de támogatta például az atomfegyvermentes öve-
zet nyugatnémet-ellenes lengyel elképzelését. 

94 AdR 01 Pol-II. Polen/1065. 1966/39351. Marquet stockholmi osztrák nagykövet 1966. június 
20-án kelt minősítés nélküli jelentésében számolt be Rapacki svédországi útjáról. 

95 AdR 01 Pol-II Polen/997. 1965/130304 Schwarzenberg londoni osztrák nagykövet 1965. janu-
ár 10-én kelt bizalmas minősítésű jelentésében részletesen beszámol Rapacki londoni tárgyalásairól. 
Kiemeli, hogy Wilson, bár pártja az 1964-es választási győzelem előtt még támogatta a Rapacki-
tervet, most érdektelennek minősítette azt, mert véleménye szerint ma már nem az a lényeg, hogy 
hol állomásoznak az atomfegyverek, ha az, hogy hová céloznak velük. Rapacki igen csalódott volt, 
hogy a brit Munkáspárt kormányra kerülése után már nem támogatta a leszereléssel kapcsolatosan 
a korábbi években sokszor egyeztetett elképzeléseket. 

96 AdR 01 Pol-II. Polen/1191. 1967/17490. Schwarzenberg londoni osztrák nagykövet 1967. 
március 2-án kelt minősítés nélküli jelentésében számolt be Rapacki londoni tárgyalásairól. Rapacki 



gai97 és brüsszeli útján; aminek kapcsán ráadásul a belga külügyminiszter kife-
jezett csalódásának adott hangot, amikor az osztrák nagykövetnek beszámolt a 
tárgyalásokról, mert úgy vélte, hogy korábbi rugalmas álláspontjához képest 
Rapacki még a szovjetekhez képest is kemény álláspontot képviselt a beszélge-
téseken, különösen a német kérdésben.98 

A lengyel álláspont keményedésében Moszkva egyre szorosabb ellenőrzé-
sén túl Gomulka sztálinista ellenzékének aktivizálódása is szerepet játszhatott; 
az úgynevezett "partizán csoport" egyre erősebb támadásokat intézett az 1956 
októbere óta gyakorlatilag változatlan lengyel vezetés ellen. Az 1967-es arab-iz-
raeli háború után érezhetően megerősödő támadások az 1968 márciusában ki-
tört — alighanem mesterségesen szervezett — zavargások után komoly politi-
kai tisztogatásokat eredményeztek, egész Lengyelországban erőteljes anticio-
nista kampány kezdődött, melynek egyik célpontja zsidó felesége miatt kimon-
datlanul is Gomulka volt. Bár nemzetközi tekintélye miatt még a helyén hagy-
ták,99 a személycserék elsősorban a hozzá közel álló pártvezetőket érintették, 
de tisztogatások történtek a kormányszerveknél és a közigazgatásban is. A kül-
ügyminisztériumból 200 embert bocsátottak el, köztük 20 felsővezetőt, például 
a zsidó származású Naszkowski miniszter-helyettest, Wierna főigazgatót, aki a 
keleti blokk országaival foglalkozó főosztály vezetője volt, a szintén zsidó szár-
mazású Bireckit, aki a kulturális kapcsolatokért felelős főosztályt vezette, és 
természetesen Meller-Conrad főigazgatót, aki az ázsiai kommunista országok-
kal foglalkozó főosztály vezetője volt, és éveken át próbálta közelíteni Moszkva 
és Peking álláspontját.100 A személycseréket Rapacki külügyminiszter sem tud-
ta megakadályozni.101 A nyilvánvaló politikai vereség komolyan megviselte Ra-
packit, aki ezt követően — egyébként valós — szívpanaszokra hivatkozva hóna-
pokig nem lépett be a külügyminisztériumba.102 

Ilyen légkörben nem kell azon csodálkozni, hogy Gomulka minden ellenke-
zés nélkül jóváhagyta Lengyelország részvételét a Varsóval egyébként igen jó vi-
szonyt ápoló Csehszlovákia megszállására, ami azonban csak bátorította a parti-
zán csoport tevékenységét, ráadásul 1968 őszétől Moszkva is nyíltan mögéjük 
állt. Az év végén további személycserékre került sor, melynek során Rapacki is 
elvesztette pozícióját a LEMP Központi Bizottságában és ezzel a külügyminisz-
teri tisztségét, ami egyben a Rapacki-terv halálát is jelentette. Rapacki még két 

kifejtette, hogy a német kérdés rendezésének előfeltétele, hogy Bonn ismerje el az Odera-Neisse ha-
tárt, mondjon le az atomfegyverekről és ismerje el az NDK-t. 

97 AdR 01 Pol-II. Polen/1191. 1967/34752. Proksch varsói osztrák nagykövet 1967. november 
24-én kelt minősítés nélküli jelentésében adott tájékoztatást Rapacki dániai tárgyalásairól. 

98 AdR 01 Pol-II Polen/1191. 1967/33918. Cornaro brüsszeli osztrák nagykövet 1967. november 
8-án kelt minősítés nélküli jelentésben számolt be Rapacki tárgyalásairól Belgiumban. 

99 Gomulka helyét 1970 decemberében vette át Edward Gierek. 
100 AdR 01 Pol-II Polen/1392. 1968/126763. Proksch varsói osztrák nagykövet 1968. szeptem-

ber 21-én kelt minősítés nélküli jelentése részletesen beszámol a politikai tisztogatásokról. 
101 AdR 01 Pol-II Polen/1392. 1968/116351. Proksch varsói osztrák nagykövet 1968. április 

9-én kelt minősítés nélküli jelentésében számolt be a lengyel belpolitikai változásokról. 
102 AdR 01 Pol-II Polen/1392. 1968/120182. Stolberg varsói osztrák ügyvivő 1968. június 12-én 

kelt minősítés nélküli jelentésében foglalkozott a kérdéssel. Rapacki már 1958-ban és 1963-ban is 
átesett egy-egy szívinfarktuson, melyet ekkor követett egy komolyabb harmadik. 



évet élt,103 de aktív politikai szerepet már nem vállalt. Sajnos már nem érhette 
meg, hogy 1970 novemberében az NSZK és Lengyelország egyezményt írjon 
alá, melyben a Willy Brandt vezette új nyugatnémet kormány elismerte az 
Odera-Neisse határt,104 és normalizálta kapcsolatait Lengyelországgal, meg-
szüntetve ezzel azt a fenyegetést, amelyet Rapacki külügyminiszteri ténykedé-
sével elhárítani próbált.105 Az úgynevezett keleti szerződések aláírása jelentős 
mértékben oldotta Európa közepén a hidegháborús feszültséget, és előfeltételét 
jelentették a Helsinki-folyamatként ismert tárgyalásoknak. 

A Rapacki-terv megítélése 

Tanulmányomban megkíséreltem bemutatni Közép-Európa atomfegyver-
mentesítésének lengyel tervét, melyet Rapacki-tervként ismer a történetírás. 
Úgy vélem, a budapesti és bécsi levéltári források alapján átfogó képet kaphat-
tunk a lengyel kezdeményezés hátteréről, jelentőségéről a hidegháború ezen 
szakaszában, és megismerhettük a német kérdésben betöltött szerepét. Úgy vé-
lem, hogy bár a nyilvánosságra hozott elképzelés egyetlen verziója sem valósult 
meg a nagyhatalmak szembenállása miatt, a Rapacki-terv fontos eleme volt a 
korszakban a leszerelésről és a nukleáris fegyverkezésről folytatott nemzetközi 
tárgyalásoknak. Véleményem szerint a lengyel elképzelésről folytatott viták 
előmozdították olyan nemzetközi egyezmények, mint az 1963-ban aláírt atom-
csend egyezmény, a világűr és az Antarktisz atomfegyver-mentesítése, vagy ép-
pen az 1968-ban aláírt atomsorompó egyezmény létrejöttét. 

I. MELLÉKLET 

Adarn Rapacki lengyel külügyminiszter az Egyesült Nemzetek közgyűlésének 
plenáris ülésén 1957. október 2-án beszédet tartott, amelynek politikai része a 

következőképpen hangzott: 

„Elnök úr! 

A lengyel nép reméli, hogy az Egyesült Nemzetek közgyűlésének jelenlegi 
ülésszaka, annak légköre, vitái és eredményei további lépést jelentenek a hideg-
háborútól távolodva a nemzetek közötti építő együttműködés és a békés egy-
más mellett élés felé azon politikai és szociális különbségek ellenére, amelyek 
elválaszthatnák őket. Továbbá mélységesen meg vagyunk győződve arról, hogy 
ebben a reménységben találkoznak a lengyel nép létfontosságú érdekei az Egye-
sült Nemzetek összes többi tagjainak az érdekeivel. 

Legyen szabad tehát Önt, Elnök úr, és az összes többi, itt összegyűlt delegá-
ciókat biztosítani arról, hogy a lengyel delegáció meg fog próbálni lehetőségeinek 

103 Adam Rapacki 1970. október 10-én hunyt el. 
104 Németh István: Németország története. Aula, Budapest, 2002. 428-429. 
105 Fischer Ferenc: A megosztott világ. i. m. 264-271. 



határán belül hozzájárulni a közgyűlés 12. ülésszakának vitáihoz, különös tekin-
tettel azokra a problémákra, amelyek közel állnak hozzánk és amelyeket mi jól 
ismerünk. Azt hisszük ugyanis, hogy a nagyhatalmak különleges felelőssége, 
amelyet az Egyesült Nemzetek alapokmánya ír elő, semmiképpen sem korlátoz-
za a kisebb államok felelősségét vagy szerepét. Minden nemzetnek meg vannak a 
maga különleges lehetőségei más népekkel fennálló kapcsolatainak fejlesztésére; 
minden nemzet felhasználhatja ezeket a lehetőségeket és nézetünk szerint fel is 
kell használnia, hogy ezzel a lehető legnagyobb mértékben hozzájáruljon az építő 
nemzetközi együttműködés kifejlesztéséhez, a kölcsönös bizalom helyreállításá-
hoz és az összes nemzetek egymáshoz való közeledéséhez. 

Lengyelország szocialista ország. Mivel mi a szocializmus útján indultunk 
el, képesek voltunk megoldani mindazokat az ellentmondásokat, amelyek szem-
ben állottak országunk gazdasági, szociális és kulturális fejlődésével; csak ezen 
az úton voltunk képesek végtelen elmaradottságunk következményeit megszün-
tetni és Lengyelország felvirágzását minden téren biztosítani. Hasonlóképpen 
meg vagyunk győződve, hogy Lengyelország mint szocialista állam, pozitív té-
nyező lehet az államok közötti kapcsolatok békés fejlesztése tekintetében. 

A szolidaritás erős, tartós szálai kötnek össze bennünket más szocialista 
országokkal. Ezek a kapcsolatok közös szükségletekből és a szocialista fejlődés 
közös alapvető problémáiból, a lengyel nép létfontosságú érdekeiből erednek. 
Ugyanakkor azonban a legbarátságosabb kapcsolatokat akarjuk fenntartani 
más államokkal is. Mélységes megelégedéssel állapítjuk meg kapcsolataink leg-
utóbbijavulását néhány nyugati országgal, valamint baráti együttműködésünk 
további erősödését Ázsia és Afrika néhány államával. 

Nincs semmi ellentmondás és nem is lehet a szocialista államokkal fennál-
ló kapcsolataink és szolidaritásunk közt és más államokhoz fűződő kapcsolata-
ink megjavítása és fejlesztése közt. Hogy az utóbbi országok ezt a magatartá-
sunkat jói megértsék, ez fontos kölcsönös baráti kapcsolataink előnyös növeke-
dése szempontjából, és — szeretném hozzáfűzni — fontos a leglényegesebb mo-
mentum, a konstruktív békés egymás mellett élés helyes megértéséhez is. 

Önök talán tudják, hogy nagy erőfeszítéseket tettünk a lengyel kormányzás 
és gazdasági élet formáinak és módszereinek átszervezésére. Szilárdan meg va-
gyunk győződve arról, hogy az adottságainknak megfelelő változtatások képessé 
tesznek bennünket arra, hogy nagy vívmányainkat és országunk szocialista fejlő-
désében rejlő még nagyobb lehetőségeinket lakosságunk életének mind jobbá és 
kellemesebbé tételére tudjuk felhasználni. Erőfeszítéseink kedvező kilátásai 
azonban nem csekély mértékben függnek a nemzetközi helyzettől. 

Nem lesz könnyű a közgyűlés tizenkettedik ülésszaka előtt álló problé-
mák megoldását megtalálni. Sok itt a nehézség és valamennyinek teljes tudatá-
ban vagyunk. Senki sem várhatja, hogy a mai idők alapvető ellentéteit egy va-
rázsigével meg lehet oldani. Ez csak történelmi folyamat eredménye lehet. Az-
zal kell foglalkoznunk, hogy közös erőfeszítéssel ezt a folyamatot, annak fejlő-
dését az élet realitásaival és a történelem törvényeivel megegyező módon az 
emberiség javára formáljuk - mindenekelőtt olyan katasztrófa megakadályozá-
sára, amelynek méreteit és következményeit senki sem tudja belátni. Termé-
szetesen törekednünk kell arra, hogy az ellentétek területén kölcsönös megér-



tésre jussunk. Ennek ellenére, ahol a nézeteltéréseket értelemszerű idő alatt 
nem lehetett kiküszöbölni, meg kell kísérelni legalább részleges megoldást ta-
lálni. Ebben a tekintetben az Egyesült Nemzetek nagyon fontos szerepet játsz-
hatnak. 

Elnök úr: a közgyűlés tizenkettedik ülésszakának kulcsproblémája a le-
szerelés. 

Az Egyesült Nemzetek hosszabb ideje foglalkoznak ezzel a problémával. A 
legutóbbi ülésszak végén az itt működő delegációk többsége osztozott abban az 
optimista nézetben, hogy a leszerelési bizottság vitái Londonban az idén leg-
alábbis kezdeti megegyezéshez vezetnek. Sajnos az albizottság üléseinek ered-
ménye nem váltotta valóra ezeket a reményeket. 

Mint a leszerelési albizottság vitáiból világossá vált, az első ellenállás, 
amelyet nem tudott leküzdeni — és ez a siker elmaradásának fő oka — a nyuga-
ti hatalmak úgynevezett „globális stratégiája" volt, amelyben az atomfegyverek 
nagyon lényeges szerepet játszanak. Ezzel képet kaptunk itt arról, hogy az 
ilyesfajta spekuláció hová vezethet. Nincs rá szükség, hogy polemikusán taglal-
juk azt, amit az Egyesült Államok külügyminisztere az atomfegyverek fejlődé-
sének feltételezett humánus perspektívájáról előadott. Napnál világosabb, 
hogy a nemzetek inkább vetnék bizalmukat az atomfegyverek hatásos megtil-
tásába és megsemmisítésébe, mint egyes kormányok még oly finom erkölcsi és 
vallási meggondolásaiba. 

Az albizottság munkájának másik akadálya az volt, hogy a nyugati hatal-
mak a leszerelés terén teendő konkrét lépéseket más nemzetközi problémák 
egyidejű megoldásától tették függővé. 

Végül az albizottság munkájának harmadik akadálya, erőfeszítései meghi-
úsulásának harmadik oka a Német Szövetsége Köztársaság ellenállása és azok 
a meggondolások, amelyek Nyugat-Németország újrafelfegyverzésére vonat-
koztak. Mindezek az akadályok már kezdettől fogva meggátolták még a rész-
megoldások lehetőségét is. Közben az idő sürget. A fegyverkezési verseny min-
den hónapja az emberiségre újabb, mind nagyobb terheket rak. 

Jelenleg tanúi vagyunk annak, hogy a nagyhatalmak gyors ütemben sze-
relik fel fegyveres erőiket atomfegyverekkel, amelyek kiszorítják a hagyomá-
nyos fegyvereket. Az a veszély, hogy mind több állam hadseregét szerelik fel 
atomfegyverekkel, állandóan növekszik. Mihelyt taktikai atomfegyverekkel fel-
szerelt hadseregek kerülnek szembe egymással, óriási lesz a veszélye annak, 
hogy még helyi konfliktusok esetén is tömegpusztító fegyvereket alkalmaznak. 

Abban az esetben tehát, ha lehetetlen lenne jelenleg kivívni az atomfegy-
verek végleges és teljes megtiltását, megfelelő lépésnek tar t juk a szovjet javas-
latot, amely arra kéri a nagyhatalmakat, hogy legalább öt esztendeig ne hasz-
náljanak atomfegyvert. A lengyel delegáció minden kezdeményezést támogat, 
amely közelebb visz bennünket ennek az óriási problémának hatásos megoldá-
sához. Ugyanúgy támogatni fogunk minden kezdeményezést, amely a lehető 
legrövidebb idő alatt az atomkísérletek abbahagyásához vezet. Ez általános kö-
vetelés, amely következik a legjelentősebb tudósok figyelmeztetéseiből. Nincs 
bocsánat további késlekedésre. 



Az atomkísérletek betiltását nemcsak hasznos első lépésnek tekintjük az 
atomfegyverek betiltása felé vezető úton, hanem rendkívül fontos tényezőnek, 
amely a nemzetközi feszültségek csökkenéséhez vezet, amit az emberek meg-
könnyebbüléssel üdvözölnek majd. 

A lengyel delegáció természetesen a politikai bizottságban még részlete-
sebb megjegyzéseket terjeszt majd elő a leszerelés problémájához. 

Ha már a leszerelés témájánál tartok, szeretném annak jelentőségét alá-
húzni Lengyelország létfontosságú érdekei szempontjából. Ugyanis ami ben-
nünket illet, a felfegyverkezés mindenekelőtt az európai helyzettel kapcsolatos, 
a Németországgal szomszédos területek helyzetével. 

A Német Szövetségi Köztársaság felfegyverzése, területén fegyverek és 
csapatok összevonása olyan politikát jelent, amely Európában és az egész vilá-
gon a béke ügyét nagyon veszélyezteti, annyival is inkább, mert olyan államról 
van szó, ahol a militarista és revansista tendenciák és érzelmek egyáltalán nem 
tűntek el és nem csekély befolyással rendelkeznek. Németországnak nem sza-
bad Európa közepén nukleáris lőporos hordóvá változnia. 

Megértjük a német nép nemzeti egységre irányuló jogos törekvését és Eu-
rópa érdekében kedvezően fogadjuk. Ha a Német Demokratikus Köztársaság-
hoz fűződő kapcsolataink példáját tekintjük, láthatjuk, hogy a lengyel nép jó és 
baráti viszonyban élhet a német néppel. Azt is tudjuk, hogy a Német Szövetségi 
Köztársaságban a közvélemény jelentős része a Lengyelországgal való jó vi-
szony mellett van. 

Németország békeszerető és demokratikus állammá való egyesülésének 
folyamata azonban csak akkor fejlődhet kedvezően, ha ehhez megfelelő atmosz-
férát teremt a nemzetközi feszültség csökkenése, a leszerelés, Németország 
szomszédaiban a biztonság érzésének növekedése, amit csak a két német állam 
kölcsönös megértése és egymáshoz való közeledése idézhet elő. Ez a folyamat 
nem valósítható meg nemzetközi feszültség, revansista követelések, újrafel-
fegyverkezés közepette és minden bizonnyal nem a közzétett nyilatkozatokba 
foglalt irányelvek mentén, amelyek a valóságban a Német Demokratikus Köz-
társaságnak a Német Szövetségi Köztársaság és a NATO által való elnyelését 
hirdetik meg. 

A fennálló feszült atmoszférát még élesztik a nyugati határainkra vonat-
kozó revizionista követelések. Ebben az összefüggésben hangsúlyoznunk kell, 
hogy ez a ha tá r végleges, sérthetetlen és nem lehet semmiféle egyezkedés tár-
gya. Hisszük, hogy minden reálisan gondolkodó államférfi ennek tökéletesen 
tudatában van. A Lengyelországgal baráti kapcsolatokra törekvő országok dip-
lomatái nagyon okosan teszik, ha ebből levonják a megfelelő következtetéseket. 

Ellene vagyunk annak, hogy Európát egymással szemben álló blokkokra 
és katonai szövetségekre osszák fel. Jól ismert véleményünk az Észak-atlanti 
Paktumtól. A NATO-t minden lengyel ember a szervezet Németországgal kap-
csolatos politikája alapján ítéli meg. Éppen azon veszélyek láttán, amelyeket 
Nyugat-Németországnak a NATO keretében történő felfegyverzése jelent or-
szágunk és Európa más országai számára, kötötték meg Lengyelország és szö-
vetségesei a Varsói Paktumot, hogy az garantálja biztonságukat mindaddig, 
míg kiépül a kollektív biztonságnak olyan hatásos rendszere, amely Európa je-



lenlegi felosztottsága helyére lép. Semmiféle erőfeszítéstől nem fogunk vissza-
riadni, amely hozzájárul e cél eléréséhez. 

Addig az időpontig, míg egy ilyen európai kollektív biztonsági rendszer ki-
alakul, támogatunk minden részmegoldást, amely ehhez a fő célhoz vezet, te-
kintet nélkül arra, hogy az illető megállapodás átfogó program része vagy kü-
lönálló egyezmény eredménye. Ezért úgy tekintjük és fogjuk tekinteni egy 
olyan zóna megteremtését Európában, ahol a fegyverkezés korlátozott és ellen-
őrzés alatt áll, mint amely hasznos célokat szolgál. 

Jelenleg még az ilyen javaslatok nem kerültek közel megvalósításukhoz. 
Éppen ellenkezőleg, terveket vetettek fel a nyugatnémet hadsereg atomfegyve-
rekkel való felszerelésére. Ezeknek a terveknek a megvalósítása kétségtelenül a 
nemzetközi feszültség újabb növekedéséhez vezetne és azt követelné a fenyege-
tett nemzetektől, hogy levonják a következtetéseket biztonságuk megszilárdí-
tása tekintetében. Nem szabad erre az útra lépni. Szeretnénk hozzájárulni ah-
hoz, hogy megakadályozzuk az események ilyen fordulatát. 

Elnök úr: legyen szabad kormányom nevében a következő nyilatkozatot 
tennem: Lengyelország biztonsága és az európai enyhülés érdekében; 

a Varsói Paktum más tagjaival erről a kezdeményezésről folytatott ta-
nácskozás után, 

a Lengyel Népköztársaság kormánya kijelenti, hogy amennyiben a két 
német állam hozzájárul ahhoz, hogy területén hatásosan megtiltja 
atom- és hidrogénfegyverek gyártását és raktározását, a Lengyel 
Népköztársaság szintén kész arra, hogy 

ugyanilyen intézkedéseket hajtson végre saját területén. 
Meg vagyok győződve, Elnök úr, hogy ha ezt a kezdeményezést felkarol-

ják, legalábbis kezdeti lépést teszünk egy olyan ügyben, amely nemcsak a len-
gyel nemzet, a német nép és jó kapcsolataik, de Európa és az összes nemzet jólé-
te szempontjából óriási mértékben hasznos lenne..." 

Forrás: Almási János: A német kérdés 1945-1965. Dokumentumgyűjtemény. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1970. 197-201. o. A forrást a három levéltárban csak jelentésekbe illesztve, hivatkozások formá-
jában találtam meg, önálló forrásként nem. 

II. MELLÉKLET 

A Lengyel Népköztársaság 1958. február 14-én nyilvánosságra hozott memoranduma 

„A Lengyel Népköztársaság kormánya 1957. október 2-án az Egyesült Nemze-
tek Szervezete Közgyűlésén előterjesztette a közép-európai atommentes övezet 
létrehozására vonatkozó javaslatát. Csehszlovákia és a Német Demokratikus 
Köztársaság kormánya készségüket fejezték ki ezen övezethez való csatlako-
zásra. 

A Lengyel Népköztársaság kormánya abból az alapelvből indult ki, hogy a 
javasolt atommentes övezet létrehozása a nemzetközi helyzet megjavításához 
vezethet és megkönnyítheti a leszerelés szélesebb körű megvitatását és más vi-



tás nemzetközi kérdések megoldását, míg a nukleáris fegyverkezés folytatása 
és általánosítása csakis Európa ellentétes blokkokra való osztottságának továb-
bi fenntartásához és különösen a közép-európai helyzet komplikációjához ve-
zetne. A Lengyel Népköztársaság kormánya 1957 decemberében diplomáciai 
úton megismételte ezt a javaslatát. 

Tekintettel a széleskörű visszhangra, melyet a lengyel kezdeményezés 
váltott ki és figyelembe véve a javaslat felett kialakult vitából eredő következte-
téseket a Lengyel Népköztársaság kormánya ezennel előterjeszti saját javasla-
tainak részletesebb kifejtését, mely megkönnyítheti a tárgyalások felvételét és 
a megegyezés elérését e tárgyban. 

I. 

A javasolt övezetnek fel kell ölelnie: Lengyelország, Csehszlovákia, a Német 
Demokratikus Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság területét. Ezen 
területen nem állítanának elő és nem raktároznának nukleáris fegyvereket, 
nem helyeznének el ezek kezeléséhez szükséges berendezéseket és eszközöket; 
a nukleáris fegyverek használatát ezen övezet területei ellen betiltanák. 

II. 

Az atomfegyvermentes övezet létesítéséből fakadó kötelezettségek szövege a 
következő alapelvekre épül: 
1./ Az övezet államai köteleznék magukat arra, hogy nem fognak előállítani, 

fenntartani és saját céljaikra behozni, valamint megengedni területükön 
az atomfegyverek bármilyen típusának elhelyezését, úgyszintén az atom-
fegyverek kezeléséhez és szállításához szükséges felszerelések és beren-
dezések felállításának engedélyezését - beleszámítva a rakétakilövő he-
lyeket is. 

2./ A négy hatalom /Franciaország, USA, Nagy-Britannia, Szovjetunió/ kötelez-
nék magukat: 

a. hogy nem tartanának fenn az atomfegyvermentes övezethez tartozó or-
szágokban állomásozó hadseregük felszerelésében atomfegyvereket és 
nem szerelnek fel az atomfegyverek kezeléséhez és szállításához szüksé-
ges berendezéseket, műszereket, beleértve a rakétakilövő helyeket is. 

b, hogy semmilyen módon és semmilyen címen nem adnak át az övezethez 
tartozó országok kormányainak és egyéb szerveknek atomfegyvereket, 
felszereléseket, valamint kezelési segédeszközöket. 

3./ Az atomfegyverrel rendelkező hatalmak köteleznék magukat, hogy ezek a 
fegyverek nem leszek felhasználva az övezet és az övezet területén lévő 
bármilyen objektum ellen. Ilyen módon az említett hatalmak köteleznék 
magukat az övezet státuszának betartására, mint olyan terület, amelyen 
nem lenne atomfegyver és amely terület ellen nem használnának fel 
atomfegyvert. 

4./ A többi államok, amelyeknek hadereje állomásozik az övezethez tartozó or-
szágok területén, szintén köteleznék magukat arra, hogy hadseregük fel-



szerelésében nem alkalmaznak atomfegyvert és ilyen fegyvereket nem 
adnak át az övezethez tartozó kormányoknak és egyéb szerveknek. Úgy-
szintén nem fognak felszerelni ezen övezetben semmiféle berendezést és 
műszereket, amelyek az atomfegyverek és rakétakilövők kezeléséhez 
szükségesek, valamint nem adják át ezeket az övezethez tartozó kormá-
nyok és egyéb szervek részére. 

Ezen fenti kötelezettségek végrehajtási formája és módja képezhetné egy 
részletesebb megegyezés tárgyát. 

III. 

1./ Az érdekelt államok a II. pont l.,2., és 4. alpontjaiban vállaltak eredményes 
végrehajtása céljából kötelezik magukat az övezet feletti széles és ered-
ményes ellenőrzési rendszer megállapítására és alávetnék magukat ezen 
ellenőrzésnek. 

Ez a rendszer magában foglalná mind a földi, mind a légi ellenőrzést. Le-
hetséges volna megfelelő ellenőrzési pontok megállapítása, melynek jogokat és 
lehetőségeket biztosítanának az eredményes inspekcióra. 

Az ellenőrzés formáit és részleteit az e téren szerzett tapasztalatok és az 
eddigi leszerelési tárgyalásokon a különböző országok által előterjesztett javas-
latok alapján egyeztethetnék olyan formában és keretek között, melyek az öve-
zet területére alkalmasak. 

Az atomfegyvermentes övezetben létrehozandó ellenőrzési rendszer hasz-
nos tapasztalatokat adhatna a szélesebb körű leszerelési tárgyalásokhoz. 
2. A javasolt kötelezettségek megvalósításának figyelemmel kísérése céljából 

létre kellene hozni egy megfelelő ellenőrző apparátust. Ebben részt ve-
hetnének /esetleg név szerint/ a NATO és a Varsói Szerződés szervei által 
kijelölt képviselők. Részt vehetnének benne olyan országok képviselői és 
állampolgárai is, melyek egyetlen európai katonai csoportosuláshoz sem 
tartoznak. 

Az ellenőrzési apparátus létrehozásának, tevékenységének és beszámolá-
sának módja további tárgyalások tárgyát képezheti. 

IV. 

Az övezethez csatlakozó államoknak a kötelezettségek elfogadására megfelelő 
nemzetközi szerződés aláírása lenne a legegyszerűbb formája. 

A komplikációk — melyeket egyes államok az ilyen megoldásban láthatnak — 
elkerülése céljából azonban lehet: 
1. Ezeket a kötelezettségeket négy egyoldalú deklaráció formájába foglalni — 

amelyek nemzetközi érvényű jelleggel bírnának — és amelyeket kijelölt 
depozitornál letétbe lehet helyezni. 

2. A nagyhatalmak kötelezettségeit egy közös dokumentum vagy egyoldalú dekla-
rációk formájába lehetne foglalni, mint fentebb. 

3. A többi államok — melyeknek haderői az övezet területén állomásoznak — 
egyoldalú nyilatkozatokat, mint fentebb, tennének. 



A fenti javaslatokra való hivatkozással a Lengyel Népköztársaság kormá-
nya javasolja megindítani a tárgyalásokat az atomfegyvermentes övezet tervé-
nek, továbbá az idevonatkozó dokumentumok és garanciák, valamint a kötele-
zettségek életbe léptetése módjának további részletes kidolgozására. 

A Lengyel Népköztársaság kormányának van alapja annak megállapításá-
ra, hogy kijelentse: a közép-európai atomfegyvermentes övezet létrehozására 
vonatkozó javaslat elősegítené a hagyományos fegyverzetet és az övezet terüle-
tén állomásozó hadseregek csökkentésének ügyét." 

FÜGGELÉK 

Kísérőlevelek azon országok részére, melyekhez eljuttatták a memorandumot 

A három nyugati nagyhatalom részére: 

Franciaország 
A lengyel kormány emlékeztet a nukleáris fegyverkezés és a növekvő nyu-

gatnémet fegyverkezés tendenciáira, melyek széles körben ismertek Európá-
ban és támogatja az egy a nagyhatalmak között a kormányfők részvételével 
megvalósuló csúcstalálkozó összehívását célzó szovjet javaslatot. A lengyel kor-
mány reméli, hogy Franciaország részleteiben is tanulmányozni fogja a kö-
zép-európai atomfegyvermentes övezet létrehozásáról szóló előterjesztést. 
Egyesült Királyság 

A lengyel kormány kijelenti, hogy nagy figyelmet szentelt annak az érdeklő-
désnek, mellyel az Egyesület Királyság kormánya foglalkozott a lengyel javaslat-
tal, miként az MacMillan miniszterelnök úrnak 1958. január 16-án Bulganyin úr-
nak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének írt levelében kifejtésre került. Ala-
pos figyelemmel kísértük azokat a nyilatkozatokat, melyeket számos brit államfér-
fi és politikus fejtett ki a kérdésről, valamint a brit közvéleményben megjelenő 
hangokat is. 

Egyesült Államok 
A lengyel kormány kifejezi azon reményét, hogy az Egyesült Államok kor-

mánya meg fogja vizsgálni a közép-európai atomfegyvermentes övezet létreho-
zásáról szóló részletes javaslatát, melyet jelen memorandum tartalmaz. 

Azon államok részére, melyek a nyugati nagyhatalmakon kívül katonai 
egységeket állomásoztatnak a Német Szövetségi Köztársaság területén: 
Belgium, Dánia, Kanada 

A lengyel kormány kifejezi azon reményét, hogy örömmel fogadják a kö-
zép-európai atomfegyvermentes övezet létrehozásáról szóló részletes lengyel 
javaslatot. 
Német Szövetségi Köztársaság (Svédország közvetítésével) 

A lengyel kormány javasolja, hogy a Lengyel Népköztársaság és a Német 
Szövetségi Köztársaság kijelölt képviselőinek megbeszéléseket kellene folytat-
niuk a memorandumban érintett problémákról. 



A kelet-európai államok részére: 

Szovjetunió: 
A lengyel kormány kifejezi szilárd meggyőződését, hogy a Szovjetunió kor-

mánya, mely támogatta a lengyel javaslatot, örömmel fogadja majd a memoran-
dumban foglalt részletes javaslatokat és a továbbiakban is támogatni fogja a 
közép-európai atomfegyvermentes övezet létrehozásának elképzelését. 
Csehszlovákia és a Német Demokratikus Köztársaság 

A lengyel kormány kifejezi megelégedését, hogy ezen kormányok előzete-
sen deklarálták azon szándékukat, miszerint készek csatlakozni a közép-euró-
pai atomfegyvermentes övezethez, és azon szilárd meggyőződését, hogy a len-
gyel kormány a jövőben is számíthat ezen kormányok teljes együttműködésére. 

Forrás: A memorandum szövege angol nyelven megtalálható az Osztrák Állami Levéltárban az AdR 
Ol POL-II Polen/513. kartonban önálló jelzet nélkül, továbbá nem teljesen pontos magyar fordítás-
ban Katona János varsói magyar nagykövet 1958. február 15-én kelt szigorúan titkos minősítésű je-
lentésének mellékleteként. MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-98t-001755/1958. Érdekes módon a berlini 
Külügyi Hivatal Politikai Levéltárából hiányzik ez az anyag, ami megmagyarázható ugyan az 
NSZK és Lengyelország közötti diplomáciai kapcsolatok hiányával, de ezen esetben a többi doku-
mentumnak is hiányoznia kellene. A jelenleg közölt forrás az angol eredeti alapján készített saját 
fordítás. 

III. MELLÉKLET 

A Lengyel Népköztársaság 1962. március 28-án Genfben, a „18 Nemzet Leszerelé-
si Bizottsága" előtt nyilvánosságra hozott memoranduma egy európai atomfegy-
vermentes és korlátozott fegyverzetű övezet létrehozásáról, mely a Rapacki-terv 

második szövegváltozatának tekinthető. 

Mivel a 18 Nemzet Leszerelési Bizottsága konferenciájának célja, hogy 
egyidejűleg gondosan kidolgozott szerződést hozzon létre az általános és teljes 
leszerelésről, ugyanakkor kezdeményezéseket és javaslatokat tegyen olyan lé-
pésekre, melyek csökkentik a nemzetközi feszültséget és növelik a kölcsönös bi-
zalmat az államok között, melyeknek célja a teljes és általános leszerelés végre-
hajtása; 

Mivel egy atomfegyvermentes és korlátozott fegyverzetű övezet létrehozá-
sa az egyik legfontosabb ilyen jellegű kezdeményezés és lépés, a Lengyel Nép-
köztársaság delegációja a Csehszlovák Szocialista Köztársaság delegációjával 
egyetértésben kéri a Bizottság napirendjére tűzni egy európai atomfegyver-
mentes és korlátozott fegyverzetű övezet létrehozásának javaslatát. 

1. Cél 

A lengyel javaslat célja a nukleáris fegyverek és hordozóeszközök felszá-
molása, továbbá a fegyveres erők és a hagyományos fegyverzet csökkentése egy 
meghatározott területen, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy lényegesen csök-
kenjen a feszültség és a konfliktus kirobbanásának veszélye ezen a területen. 



2. Területi érvény 

A zóna alapvetően a következő államok területét foglalná magába: Len-
gyel Népköztársaság, Csehszlovák Szocialista Köztársaság, Német Demokrati-
kus Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság. A zónát létrehozó egyez-
ményhez való csatlakozás nyitott: más európai államok is szabadon csatlakoz-
hatnak ehhez az egyezményhez. 

3. Az övezethez tartozó 
vagy ahhoz csatlakozott államok jogai és kötelezettségei 

Az övezet létrehozásából fakadó jogokat és kötelezettségeket a következő 
két lépcsőben kell megvalósítani: 

Első fokozat - a nukleáris fegyverek és rakéták állományának befagyasz-
tása, valamint új bázisok létrehozásának tilalma. 

a, Az övezetbe tartozó államok jogai és kötelességei 

1. Az övezethez tartozó államok területén tilos bármiféle nukleáris fegyve-
rek vagy az ezekhez tartozó szállítóeszközök előállítása vagy az előállí-
tásukra történő előkészület. 

2. Az övezetbe tartozó államok számára tilos bármilyen nukleáris fegyver 
vagy ezek szállítóeszközének rendszerbe állítása. 

3. Az övezethez tartozó államokban tilos az új bázisok és képességek létreho-
zásának engedélyezése, valamint a nukleáris fegyverek vagy ezek szállító-
eszközeinek felhalmozása, raktározása. 

b, Más államok jogai és kötelességei 

1. Minden olyan államnak, amely bármilyen nukleáris fegyverrel vagy en-
nek szállítóeszközeivel rendelkezik, tilos ezen eszközök beszállítása az 
övezetben lévő államokba. 

2. Minden olyan államnak, amely bármilyen nukleáris fegyverrel vagy en-
nek szállítóeszközeivel rendelkezik, tilos az ilyen fegyverek új készletei-
nek a zónában történő rendszerbe állítása. 

3. Ezen államoknak tilos ú j bázisok és képességek létrehozása, valamint a 
nukleáris fegyverek vagy ezek szállítóeszközeinek felhalmozása az öve-
zetben. 

Második fokozat - a nukleáris fegyverek és rakéták kitiltása, valamint a 
fegyveres erők nagyságának és a hagyományos fegyverek számának csökkentése. 

a, Az övezetbe tartozó államok jogai és kötelességei 

1. Valamennyi nukleáris szállítóeszköz és fegyver kitiltása az övezethez tar-
tozó államok nemzeti haderőiből. 



2. A fegyveres erők számának és a hagyományos fegyverek számának csök-
kentése egy az övezetbe tartozó államok közötti megállapodásban rögzí-
tet t szinte. 

b, Más államok jogai és kötelességei 

1. Az övezet területén állomásozó valamennyi nukleáris fegyver, valamint 
szállítóeszköz és szolgálatban lévő vagy javítási képesség kivonása, me-
lyek állandó vagy ideiglenes jelleggel állomásoznak a területen. 

2. A fegyveres erők számának és a hagyományos fegyverek számának csök-
kentése egy az övezetbe tartozó államok közötti megállapodásban rögzí-
tet t szinte. 

4. Ellenőrzés 
1. Annak érdekében, hogy a jelen memorandum 3. pontjában foglalt lesze-

relési lépések hatékonyak legyenek, szigorú légi és szárazföldi nemzet-
közi ellenőrzés és megfigyelés felállítása szükséges, ami magában foglal-
ja ellenőrző pontok felállítását is. 

2. Egy különleges ellenőrző testületet kell felállítani, amely felügyeli a vál-
lalt kötelezettségek betartását. Ezen testület összeállítására és hatás-
körének valamint tevékenységének meghatározására a résztvevő álla-
mok megegyezésének alapján kerül majd sor. 

Az atomfegyvermentes övezet létrehozásáról szóló egyezményt aláíró álla-
mok kötelezettséget vállalnak, hogy alávetik magukat az említett testület el-
lenőrzésének és minden lehetőségükkel és támogatásukkal segítik majd a mun-
káját. 

3. Az atomfegyvermentes övezet létrehozásáról szóló egyezményt aláíró ál-
lamok mindkét fokozat végrehajtása esetén megegyeznek az ellenőrzés 
kiterjedésében és mélységében. 

5. Garanciák 
Az atomfegyvermentes övezet sérthetetlensége érdekében a nukleáris fegyve-
rekkel rendelkező nagyhatalmak kötelezettséget vállalnak, miszerint: 

a, Tartózkodnak minden olyan lépéstől, amely direkt vagy indirekt módon 
erőszakosan megváltoztatná az övezet státuszát. 

b, Nem használnak nukleáris fegyvereket az övezet területe ellen. 
Fentiek alapján a Lengyel Népköztársaság delegációja a következőket javasolja: 

1. A 18 Nemzet Bizottsága felkéri az érintett államokat, hogy tegyenek azon-
nali lépéseket az atomfegyvermentes és korlátozott fegyverzetű övezet lét-
rehozásának célja érdekében. 

2. A 18 Nemzet Bizottsága azonnali egyeztetéseket kezdeményez az övezet 
létrehozásáról az érintett államokkal és még 1962 folyamán jelentést 
készít ezen konzultációk menetéről. 



3. A 18 Nemzet Bizottsága ezen túl kérni fogja az ENSZ Közgyűlésétől, 
hogy fogadjon el határozatot egy európai atomfegyvermentes és korláto-
zott fegyverzetű övezet létrehozásáról. 

Forrás: A dokumentum megtalálható angol és német nyelven az Osztrák Miami Levéltárban az AdR 01 
POL-II Polenl799. kartonban önálló jelzet nélkül. A Magyar Országos Levéltárban ez a dokumentum 
nem található meg. A berlini Külügyi Hivatal Politikai Levéltárában a memorandum németül a Zwi-
schenarchiv 107285 számú „Rapacki-Plan 1958-1966" című kötetében all 8 - 82-30-0/62jelzetű anyag-
ban található. A jelenleg közölt forrás az angol eredeti alapján készített saját fordítás. 

IV. MELLÉKLET 

Részlet Gomulka 1963. december 28-án tartott plocki beszédéből, melyben meg-
hirdette a Gomulka-tervet, mely a Rapacki-terv harmadik változatának tekinthető 

„Gyakorlati lépéseket kell tennünk a fegyverkezési verseny megállítása 
érdekében és így lehetővé kell tennünk a későbbi megegyezést a leszerelés kér-
déséről. Például, az érintett államoknak meg kellene vizsgálniuk a következő 
legsürgősebb feladatokat: 

Először - az atomfegyverek befagyasztása Közép-Európában. Természetesen 
megállapodásra kellene jutni megfelelő ellenőrzési rendszerben. Úgyszintén meg 
kellene vizsgálni a hagyományos fegyverek csökkentésének ügyét. Lengyelország 
kész előterjeszteni javaslatát konkrét, kidolgozott formában. 

Másodszor - a tervezetek közül, amelyeket a három nagyhatalom megvi-
tatott az ősszel New Yorkban és Washingtonban, a legsürgetőbb a NATO és a 
Varsói Szerződés közötti megnemtámadási szerződés kérdésének ügye, vala-
mint azon intézkedések körének kidolgozása, amelyek biztosítékot jelentené-
nek a váratlan támadás veszélyével szemben. A konzultálásról át kell térni a 
tulajdonképpeni tárgyalásokra. 

Harmadszor - határozott erőfeszítéseket kell foganatosítani a nézetek kö-
zelítése érdekében az általános és teljes leszerelésre vonatkozó megállapodás 
megkötésére, hogy a világ mielőbb megszabaduljon az atomkatasztrófa lidérc-
nyomásától. Az általános és teljes leszerelés napjaink parancsa. Megvalósításá-
nak meggyorsítására több út van. Jó példát szolgáltat ismét a Szovjetunió, 
amely 600 millió rubellel csökkentette katonai kiadásait a most következő év-
ben. Helyes és kívánatos dolog lenne, ha más hatalmak is erre az útra lépnének. 
Annál is inkább, mert a fegyverkezés növelésének pénzügyi terhei a leggazda-
gabbak számára is egyre nehezebbé válnak. 

Negyedszer - a leszereléshez vezető u ta t meg kell nyitni egy olyan meg-
egyezéssel, amely részintézkedéseknek az életbe való bevezetésével növelné a 
biztonsági övezetek létesítését a világ más részein a közép-európai lépéseken 
túlmenően is. 

Ötödször - Lengyelország és minden szocialista ország ugyancsak nagy súlyt 
helyez a nemzetközi gazdasági együttműködés megfelelő fejlesztésére. A diszkri-
minációtól mentes nemzetközi kereskedelem nemcsak kölcsönös előnyöket jelent, 
de segíti a jobb kölcsönös megegyezést, közelebb hozza a népeket. A jövő évi keres-
kedelem-fejlesztési konferencia a kereskedelem fejlesztésének kérdésein keresz-
tül nagy lehetőségeket rejt magában: a nemzetközi gazdasági kapcsolatok javí-



tására és szorosabbá tételére, a hidegháborúnak a gazdasági életből való ki-
küszöbölésére és a gyarmati függőség évei következtében elmaradt országok 
fejlődésének meggyorsítására. Ezeket a lehetőségeket teljes mértékben ki kell 
használni." 

Forrás: A beszéd szövege angol nyelven megtalálható az Osztrák Állami Levéltárban az AdR 01 
POL-II Polen/930. kartonban önálló jelzet nélkül. A berlini Külügyi Hivatal Politikai Levéltárában 
a beszéd németül a Zwischenarchiv 107285 számú „A Rapacki-terv 1958-1966" című kötetében a II 
8 - 82-30-0 szám alatt található meg. Pontos magyar fordításban a Külügyminisztérium II. Területi 
Osztályán Váczi László által 1964. január 24-én készített feljegyzésében (MOL XIX-J-l-j-Lengyel-
ország-98t-Szu-1964. 13.d.). 

V. MELLÉKLET 

A Lengyel Népköztársaság Kormányának 1964. február 28-án Varsóban nyilvá-
nosságra hozott emlékirata az atom- és termonukleáris fegyverek befagyasztá-
sáról Közép-Európában, mely így a Gomulka-terv konkretizált második válto-

zatának, és a Rapacki-terv negyedik változatának tekinthető 

A Lengyel Népköztársaság kormánya már nem egy ízben ju t ta t ta kifeje-
zésre ama következetes törekvését, hogy a nemzetközi feszültség enyhítésére 
és a lefegyverzésre vonatkozóan megoldást találjon és támogatást nyújtott az e 
célt szolgáló valamennyi konstruktív javaslathoz. A lengyel kormány különös 
gondot fordított és fordít ma is a nemzetközi feszültség csökkentésére és a biz-
tonsági feltételek megteremtésére Közép-Európában. Ezt a célt elsősorban a 
fegyverkezési verseny e világrészben történő fékezése út ján lehet és kell elérni. 

Ennek figyelembevételével a Lengyel Népköztársaság kormánya annak 
idején előterjesztette az európai atomfegyvermentes övezet létesítésére vonat-
kozó tervét, amely — mint ismeretes — számos állam és a világ közvélemény-
ének érdeklődésével találkozott és — a lengyel kormány véleménye szerint — 
továbbra is teljes mértékben időszerű. 

A lengyel kormány úgy véli, hogy jelenleg megvannak a feltételek az azon-
nali lépésekre, amelyek megvalósítása megkönnyítené az enyhüléshez, a biz-
tonság megerősítéséhez és a lefegyverzés területén az előrehaladáshoz vezető 
további lépéseket. 

E meggondolásokból kiindulva a Lengyel Népköztársaság kormánya elő-
terjeszti az atom- és termonukleáris fegyverek közép-európai befagyasztására 
vonatkozó javaslatát. Az ilyen javaslat megvalósításának nagy jelentősége len-
ne mind Lengyelország, mind pedig e térség valamennyi országa és egész Euró-
pa biztonságának szempontjából, mert semmiben sem sértve a fennálló erővi-
szonyokat, hozzájárulna az atomfegyverkezési verseny megállításához. 

I. A lengyel kormány javasolja, hogy az atom-és termonukleáris fegyverek befa-
gyasztása foglalja magába a Lengyel Népköztársaság, a Csehszlovák Szo-
cialista Köztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság és a Német Szö-
vetségi Köztársaság területét, beleértve felségvizeiket és légterüket is. 
A Lengyel Népköztársaság kormánya lehetőséget lát e terület kiszélesíté-
sére más európai államok csatlakozása útján. 



II. A befagyasztás kiterjedne mindennemű atom- és termonukleáris töltetre, te-
kintet nélkül azok felhasználási vagy szállítási módjára. 

III. A fegyverkezés befagyasztására vonatkozó területen fegyveres erőkkel ren-
delkező felek kötelezettséget vállalnának arra, hogy nem gyártják, nem 
vezetik be, illetve nem hozzák be, e területen más feleknek nem továb-
bítják, illetve e területen másoktól nem fogadják el a fent említett atom-
és termonukleáris fegyvereket. 

IV A kötelezettségvállalás végrehajtásának biztosítása céljából megfelelő fel-
ügyeleti és garanciális rendszert kellene létrehozni. 

A befagyasztott atom-és termonukleáris fegyverek gyártásától való tar-
tózkodással kapcsolatos kötelezettség megtartására vonatkozó felügyelet azok-
ban az üzemekben kerülne végrehajtásra, amelyeket felhasználnak vagy fel-
használhatnak az ilyen fegyverek előállítására. 

Az egyéb kötelezettségek végrehajtásának biztosítása céljából a vasúti, 
közúti, folyami közlekedési csomópontok megfelelő határain belül, valamint a 
tengeri- és légikikötőkben közösen megállapított eljárás szerint működő ellen-
őrzést állítanának fel. 

Az ellenőrzést és felügyeletet a Varsói Szerződés és a NATO képviselőiből 
álló, paritásos alapon működő vegyes bizottságok gyakorolnák. E bizottságok 
összetétele kiszélesíthető más államok képviselőivel is. Az ellenőrző szervek 
összetétele, szervezeti felépítése és működési módszerei részletes megegyezé-
sek tárgyát fogják képezni. 

Azok a felek, amelyeknek fegyveres erői a fegyverek befagyasztásának te-
rületén vannak és amelyek atom- és termonukleáris fegyverrel rendelkeznek, 
kölcsönösen átadnák egymásnak — képviselőik időszaki találkozásai alkalmá-
val — az atom- és termonukleáris fegyverek befagyasztására vonatkozó kötele-
zettségvállalás megvalósítása szempontjából elengedhetetlenül szükséges min-
denféle tájékoztatást és jelentést. 

V A fentiekben előterjesztett javaslat végrehajtására vonatkozó döntéseket meg-
felelő okmányok formájába kell foglalni. 

A Lengyel Népköztársaság kormánya kész megbeszéléseket és tárgyaláso-
kat kezdeni az érdekelt felekkel annak érdekében, hogy a fentiekben vázolt cé-
lok megvalósítása ügyében egyetértést lehessen elérni. 

Lengyelország kormánya figyelembe vesz minden olyan építő jellegű ja-
vaslatot, amely az előterjesztett javaslat céljaival megegyezik és a fegyverkezés 
befagyasztását célozza Közép-Európában. 

A Lengyel Népköztársaság Kormánya várja az előterjesztett javaslatra vo-
natkozó pozitív megnyilatkozásokat. 

Forrás: A memorandum szövege angol és német nyelven megtalálható az Osztrák Állami Levéltár-
ban az AdR 01 POL-II Polen/930. kartonban önálló jelzet nélkül. A berlini Külügyi Hivatal Politi-
kai Levéltárában a memorandum németül a Zwischenarchiv 107285 számú „A Rapacki-terv 1958-
1966" című kötetében a II 8 - 82-30-0/0677/64 jelzetű anyagban található. Pontos magyar fordítás-
ban Martin Ferenc varsói magyar nagykövet 1964. február 29-én kelt szigorúan titkos minősítésű je-
lentésének mellékleteként (MOL XIX-J-l-j-Lengyelország-98t-002232-1964.). 



Rehák Géza 

MAGYARORSZÁG IDEGENFORGALMI POLITIKÁJA 
1956-1965 

(Különös tekintettel a szállodafejlesztésekre) 

A turizmus — mely a vizsgált időszakban elsősorban nemzetközi idegen-
forgalomként került szóba — ezernyi reláción keresztül ágyazódik be a gazda-
ság, illetve a politika átfogó rendszereibe. Gazdasági jellege evidens, a politiká-
hoz való viszonya már kevésbé tisztázott. Jelen tanulmányban az 1956-1965-ig 
terjedő időszak idegenforgalmi politikáját, illetve a szocializmus sajátosságaiból 
fakadó problematikáját kívánjuk megvizsgálni. A második világháborút követő-
en a magyar turizmus ismételt megindításának elsőrendű kérdésévé vált a ven-
déglátás helyreállítása, ezen belül megfelelő mennyiségű és minőségű szállodai 
férőhely biztosítása. A szakma és a pártvezetés előtt ez az idegenforgalom fej-
lesztésének elsődleges követelményévé, mintegy jelképévé vált.1 Az időszak tu-
rizmuspolitikáját ezért mi is elsősorban a szállodai beruházások kérdésére kon-
centrálva vizsgáljuk.2 Az ennek kapcsán felmerülő kérdések véleményünk sze-
rint hitelesen világítanak rá azokra a problémákra, amelyekkel az ágazat fej-
lesztésekor a politikaformálók, illetve a szocialista bürokrácia szembekerült.3 

De mit is jelent az idegenforgalmi politika? A kifejezés a húszas, harmin-
cas évek fordulóján nyert létjogosultságot, amikor a turizmusban tevékenykedő 
gazdasági szereplők részéről egyrészt felmerült a pártfogás igénye, másrészt az 
egyes államok felismerték a szektor támogatásának jelentőségét.4 A harmincas 
évek folyamán a turizmusban érdekelt országok kimunkálták azokat a kerete-

1 „Idegenforgalomra csak olyan ország, vidék vagy hely tarthat számot, amely a tömegesen és 
rendszeresen érkező idegenek elszállásolási és ellátási igényeinek kielégítésére alkalmas, színvonalas 
vendéglátóiparral rendelkezik." Dr. Markos Béla - Dr. Kolacsek András: Idegenforgalom. Bp. 1961. 
107. 

2 Az idegenforgalom (vagy helyesebben turizmus) igen szerteágazó jelenség. Körülbelül a kö-
vetkező kifejezésekkel lehet lényegét megragadni: vonzerő, infrastruktúra, közlekedés, szálláshely, 
ellátás, egyéb turisztikai szolgáltatások, információ, biztonság=turizmus. Dr. Vadas Gábor: Szállás-
helyek, szállodák. Bp. 2006. 50. Sokféle vonatkozásai közül tehát csak egy részterületet kívánunk 
megvizsgálni, azt is a teljesség igénye nélkül. 

3 Jellemző, hogy a szakma — az ipari üzemszervezés analógiájára — a „szállodaipar,"„szállást 
nyújtó üzem" fordulatok használatával is arra törekedett, hogy az egyébként jellegzetesen szolgáltató 
tevékenységeket az illetékesek előtt elfogadhatóbbá tegye. Dr. Markos B. - Dr. Kolacsek A.: Idegen-
forgalom i. m. 162, ill.: Dr. Kovács László - Takács János: Az idegenforgalom alakulása és fejlődése 
Magyarországon 1945-1965. Panoráma, 1966. 114. 

4 Ez jelentette egyrészt gazdasági-szociális értékének, másrészt politikai-propaganda lehetősé-
geinek eüsmerését. Pl.: Dr. Markos Béla: Az Idegenforgalmi Közigazgatási Szaktanfolyam Célkitűzé-
sei. 111.: UŐ: Fejezetek az idegenforgalom elméletéből. In: A Magyar Idegenforgalom Evkönyve. Deb-
recen 1941. 11-13, ül.: 34. 



ket melyek alkalmasak az idegenforgalom állami irányítására. Ez elsősorban az 
idegenforgalomhoz kapcsolódó üzleti tevékenységeket elősegítő, lehetővé tevő 
előfeltételek megteremtését, azok gondozását és propagálását jelentette.5 Ami 
az alapfeltételek létrehozását, illetve biztosítását illeti, kétségtelen, hogy az ál-
lam rendelkezett megfelelő eszközökkel a rendelkezésre álló erőforrások össze-
fogásához és komplex turisztikai programok elősegítéséhez. Elfogadott kor-
mányzati feladattá vált egy országot, infrastruktúráját alkalmassá tenni az 
utazók tömegeinek fogadására, illetve az adminisztratív, igazgatási akadályok 
elhárítása (devizapolitika, vízumpolitika, utazási könnyítések stb.)6 

Összegezve a második világháború időszakáig felhalmozott tapasztalato-
kat: „hiába vannak valahol elsőrendű idegenforgalmi adottságok, hiába vannak 
meg az idegenforgalom összes általános és különleges feltételei, ha azok mellett 
céltudatos és egészségesen megszervezett idegenforgalmi munkával nem ál-
lunk az idegenforgalom fejlesztésének nemzeti szempontból is annyira fontos 
ügye mellé."7 Az ekkor megfogalmazott elvek lényegében a mai napig érvénye-
sen határozzák meg az állami, politikai beavatkozás kívánatos mértékét, irá-
nyát.8 

Turizmusfejlesztés és szocializmus 

A második világháborút követő gazdasági, politikai változások rövid idő 
alatt gyökeresen átalakították a szektor környezetét. A gazdasági autonómiát 
felszámoló totális államosítás, a szovjet típusú pártállam, a bürokratikus állam-
gazdaság kialakítása merőben új helyzetet teremtett. A szocialista berendezke-
dés elvileg a tudatos gazdaság és társadalom szervezés igényével lépett fel, en-
nek érdekében mindent az egyetlen politikai centrum alá rendelt. így a „hagyo-
mányos" kötelezettségeken túl a turizmus összes, tehát korábban tisztán üzleti 
jellegű vonatkozása a pártállam döntéshozóinak és bürokratáinak irányítása 
alá került.9 Láthattuk, hogy az ágazat komplex, az élet sok területét behálózó 
összefüggései következtében az állam feladatai akkor is igen szerteágazóak, ha 
a kereskedelmi tevékenységek jelentős részét az autonóm gazdasági szerveze-
tek végzik. 

A negyvenes évek végére amikor minden szféra ideológiai, politikai jelentősé-
get nyert, látszólag paradox módon rövid idő alatt lekerült a pártvezetés napi-
rendjéről az idegenforgalmi politika meghatározásának kérdése. Eleinte felve-
tődött az ú j céloknak és körülményeknek megfelelő kialakítása. A Rákosi-féle 
vezetés azonban csak addig jutot t el, hogy megbélyegezze a megelőző időszak 

5 Dr. Markos B.: Fejezetek i. m. 25. 
6 Másrészt ráébredtek, hogy az idegenforgalom az egyik leghatékonyabb propaganda eszköz, feltéve, 

hogy az adott országból elégedetten távozik az utas. 
7 Dr. Markos B.: Fejezetek i. m. 26-29. 
8 A turizmus állami menedzselésére vonatkozó igény ma is hasonló tartalommal fogalmazódik 

meg. Lásd: Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2005-2013. Magyar Turisztikai Hivatal, Bp. 2005. 
augusztus. 127-131. 

9 A politika közvetlen gazdaságirányítási funkciót töltött be, minden gazdasági kérdés egyben poli-
tikai kérdésként merült fel. Bihari Mihály: Politikai rendszer és demokrácia. Bp. 1989. 109-111., 151, 
ill.: Pető Iván - Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története I—II. Bp. 1985. I. 140. 



turizmusának „burzsoá" jellegét. Ideológiailag motivált megkötéseivel, korláto-
zásaival olyan körülményeket és légkört teremtett, ami lényegében a turizmust 
elutasító, felszámoló „idegenforgalmi politikát" jelentett.10 

Ilyen helyzetben a szállodafejlesztés kérdése sem merült fel. Pedig a világ-
háború hatalmas pusztítást végzett főleg Budapesten. Ráadásul a harcokat átvé-
szelő szállodai épületek közül is többet korábbi rendeltetésétől eltérő célra vettek 
igénybe. Valódi turizmus hiányában, a megmaradt, illetve részben helyreállított 
létesítmények nagyrészt a hivatalos kiküldetésen lévőket, a külföldi delegációkat 
szolgálták ki. Az IBUSZ 1950-5l-es évektől kezdődően többször felvetette az ille-
tékes párt és kormányszervek felé az idegenforgalom újbóli megindításának 
szükségességét, mindhiába.11 

A turizmus fejlesztésének lehetőségét — Sztálin halálát követően — a 
szovjet politikában végbemenő változások hozták el a keleti blokk országai szá-
mára. A desztalinizálás következtében enyhülő nemzetközi kapcsolatok egyik 
pozitív hozadékaként egyre gyakrabban emlegették a szociális jellegű üdülteté-
sen túlmutató utasforgalom növelésének fontosságát. Ezt az eltérő társadalmi 
és gazdasági rendű országok békés egymás mellett élését hirdető ideológiai elv 
megjelenése tette lehetővé. A Szovjetunió 1955-ben megfogalmazott „turizmus-
fejlesztési koncepciója" a hiányzó tárgyi feltételek megteremtését követően (szál-
loda- és közlekedésfejlesztés) a nemzetközi forgalomba való fokozottabb bekap-
csolódást tűzte ki célul. 1957 szeptemberében került sor Karlovy Varyban a 
Szocialista Államok Utazási Irodáinak I. Konferenciájára, ahol a szovjet vezetés 
ismét kifejtette iránymutató álláspontját. A növekvő vendégforgalom egyrészt 
hozzájárul a szocialista népek testvériségének elmélyítéséhez, másrészt a kapi-
talista államok vendégei személyesen is megismerkedhetnek a szovjet valóság-
gal.12 A megnyíló lehetőségekkel egy időben, adottsága és vérmérséklete sze-
rint, a többi szocialista ország is hozzálátott idegenforgalmi politikája kialakí-
tásához. Az ideológiai lepel alatt, főként a tőkés turizmustól várt devizabevéte-
lek reményében, mindenekelőtt Bulgária és Románia kezdett nagyarányú fej-
lesztéseket, de Csehszlovákia és Lengyelország is megtette első lépéseit ebbe az 
irányba.13 

Magyarországon Nagy Imre miniszterelnökké kinevezését követően vált is-
mét lehetővé a turizmus kérdésének érdemi felvetése. Azonban az óvatos kezde-
ményezések csak az első lépéseket jelentették az utasforgalom megindítása felé.14 

10 A sztálinista politikai irányvonal a turizmus alapvető feltételeit is ellehetetlenítette. A vas-
függöny, a hidegháborús hisztéria, a politikai terror következtében lényegében megszűnt a szabad 
mozgás, utazás lehetősége. A szocializmust építő ideológia rögeszmés iparfejlesztése az infrastruktu-
rális fejlesztésekre épülő szolgáltatásokat kirekesztették a gazdaságpolitikai célok közül, így az ide-
genforgalom szükségszerűen marginális kérdéssé vált. Lásd pl.: Magyar Országos Levéltár M szekció, 
Központi Szervek, (a továbbiakban: MOL-M-KS) 276. f. 54/1949/29. ő. e. Állampolitikai Osztály: Ja-
vaslat további idegenforgalmi politikánkra. 1949. február 9. 

11 MOL-M-KS 288. f. 25/1957/8. ő. e. Ipari Osztály: Jelentés Marosán György elvtárs részére. 
1957. december 21. 

12 Dr. Markos B. - Dr. Kolacsek A.: Idegenforgalom i. m. 6. 
13 Jugoszlávia ezen a téren is külön úton járt, hisz már 1950-től bekapcsolódott a nemzetközi 

turizmusba és 1955-ben majd félmillió külföldi látogatót fogadott. Uo. 57-60. 
14 Lásd: 3010/1955. sz. kormányrendelet az Országos Idegenforgalmi Tanács megalakításáról. 



Ráadásul a hatalmi harcok közepette a Rákosi-féle vezetés ezeket a próbálkozá-
sokat is blokkolta a tőle telhető mértékben.15 Ilyen körülmények között nem 
kerülhetett sor az idegenforgalmi politika érdemi napirendre kerülésére. Az or-
szág felé irányuló nyugati érdeklődés, sőt a szovjet kezdeményezések ellenére a 
rendszeres szervezést, a forgalom nyugodt lebonyolítását elsősorban az elvi 
kérdések tisztázatlansága akadályozta.16 Az 1956-os év forradalomba torkolló 
eseményei végképp nem kedveztek az ország idegenforgalmi politikája józan, 
átgondolt meghatározásának.17 

Lassú kibontakozás 

A forradalom leverését követően a bizonytalan talajon álló kádári vezetés 
számára az azonnali, hatékony cselekvés jelenthette az egyetlen kiutat a mély vál-
ságból. Felismerve ennek szükségszerűségét rövid idő alatt a gazdasági adott-
ságokra jobban épülő gazdaságpolitika kimunkálását célzó döntések születtek.18 

Az új keretek között a turizmusnak ismét szerepet szántak, ezt bizonyítja pél-
dául az 1956. december 10-én kelt előterjesztés, mely a „szállodaiparunk és ide-
genforgalmunk tárgyában soron kívül teendő intézkedésekről"szólt. Az anyag-
ban arra tettek javaslatot, hogy egyes budapesti szállókat, illetve balatoni üdü-
lőket mielőbb állítsanak az idegenforgalom szolgálatába.19 Az adott helyzetben 
érthetően a rövid távú politikai gazdasági haszonra törekvés határozta meg a 
politika döntéseit.20 1957 tavaszának sikerei, a gyors stabilizáció következtében 
azonban lekerültek a napirendről a további változások. Az új körülményekhez 
idomuló átfogó idegenforgalmi stratégia meghatározására nem került sor.21 

Ugyanakkor, mint láthattuk, a Szovjetunió „békepolitikája" illetve a többi 
szocialista ország példája ösztönzően hathatot t a magyar vezetésre. A magyar 
pártelit azonban a továbbiakban is igen óvatosan közelített a kérdéshez, in-

15 Lásd pl.: MOL-M-KS 276. f. 53/1955/234. ő. e. II. kötet. Piros László levele Hegedűs András-
nak az idegenforgalom fejlesztéséről szóló határozat módosítására. 1955. április 28. 

16 Továbbra is az képezte például vita tárgyát, hogy az idegenforgalomból várható gazdasági és 
politikai előnyök arányban állnak-e a nagyszámú idegen beutazásával illetve a kiutazások engedélye-
zésével kapcsolatos állambiztonsági veszélyekkel és kiadásokkal. MOL-M-KS 276 f. 53/1955/243. ő. e. 
II. kötet. Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya: Előterjesztés a PB részére az Idegenforgalom fejlesztésé-
ről. 1955. augusztus 9. 

17 Pedig minden nehézség ellenére az 1956-ban kialakított második ötéves terv irányelvei már 
felvetették a szállodaipar fejlesztését. E szerint a szállodai szobák számát öt év alatt legalább har-
mincöt százalékkal, ezen belül az igenforgalom követelményeinek megfelelő férőhelyeket mintegy 
kétszeresére kellett volna növelni, részben a korábban szállodai célokra szolgáló épületek visszaszol-
gáltatásával. Lásd.- Irányelvek a magyar népgazdaság fejlesztésének második ötéves tervéhez. Vesz-
prém Megyei Népújság, 1956. július 27. 

18 Berend T. Iván: Gazdasági útkeresés 1956-1965. Bp. 1983. 80, ill.: Pető I. - Szakács S.: A ha-
zai gazdaság négy évtizede... i. m. 315-318. 

19 MOL-M-KS 288. f. 23/1957/4. ő. e. Államgazdasági Osztály: Előterjesztés a Minisztertanács 
részére: Szállodaiparunk és idegenforgalmunk fejlesztése tárgyában soron kívül teendő intézkedések-
ről. 1956. december 10, ill.: Uo. a Gazdasági Bizottság 10.121/1957. sz. határozata szállodaiparunk és 
idegenforgalmunk fejlesztése érdekében soron kívül teendő intézkedésekről. 1957. február 1. 

20 MOL-M-KS 288. f. 23/1957/4. ő. e. Államgazdasági Osztály. Közlekedés és Postaügyi Minisz-
térium: Előterjesztés a Gazdasági Bizottsághoz az 1957. évi idegenforgalomról. 1957. február 5. 

21 Berend T. I.: Gazdasági útkeresés i. m. 17-32, 91-111. 



kább csak puhatolódzott, informálódott. Hiába hívták fel az illetékes állami 
szervek újra és újra annak fontosságára a figyelmet, hogy a párt Politikai Bi-
zottsága (PB) és a Minisztertanács (MT) vizsgálja meg az idegenforgalom hely-
zetét, és biztosítsa a fejlesztésére szükséges anyagi és egyéb előfeltételeket. Az 
IBUSZ például 1957 végén, Marosán György idegenforgalommal kapcsolatos 
kérdéseire válaszolva, a következőket nehezményezte. „Bulgária a nehézipari 
beruházások terhére jelentős mérvű szállodaépítési programot hajtott végre, 
amely igen előnyösen befolyásolta már az idei idegenforgalmát is. Magyaror-
szág annak dacára, hogy hivatalos idegenforgalmi vállalata az IBUSZ több évti-
zedes múltra tekint vissza, s a többi népi demokratikus utazási irodák is eleinte 
az IBUSZ tapasztalataiból merítettek, - az idegenforgalom fejlesztése terén ko-
moly mértékben elmaradt."22 

Az illetékesek egyetértettek, hogy a turizmus fejlődésének egyik lényeges 
akadályozója a szállodai férőhelyek rendkívül alacsony száma és szállodai kul-
túránk lemaradása.23 Ezért perspektivikusan feltétlenül szükségesnek tartot-
ták annak elhatározását, hogy néhány nemzetközi nívót elérő reprezentatív ho-
tel épüljön Budapesten és a Balaton mellett.24 De egybecsengtek a vélemények 
abban is, hogy nemzetközi idegenforgalomra alkalmas területeinket a turiszti-
kai infrastruktúra más vonatkozásaiban is alkalmassá kell tenni a vendégfoga-
dásra (kommunális beruházások stb.) 

Mindennek azonban előfeltétele volt, hogy a párt részéről kötelezzék az il-
letékes szerveket a perspektivikus szállodaépítési és üdülőfejlesztési tervek ki-
dolgozására, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítására. Az igény tehát egyre 
erőteljesebben jelentkezett a vezetés felé, hogy határozza meg az idegenforgalmi 
politika kereteit. A pártközpont részéről azonban elhatározó döntések, ahogy 
eddig ezúttal sem születettek. A politikai szándék egyértelmű kinyilvánítása 
nélkül a bürokratikus gazdaságszervezés keretei között a fejlesztések megindí-
tása elé jelentős akadályok hárultak. így maradt a korlátozott és informális tá-
mogatásból folyó lassú ütemű változás lehetősége.25 

1959-ben a turizmus állami irányításáért felelős Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium átfogó igényű előterjesztést készített az idegenforgalom legfonto-

22 MOL-M-KS 288. f. 25/1957/8. ő. e. Ipari Osztály: Jelentés Marosán György részére az idegen-
forgalommal kapcsolatos kérdésekről. 1957. december 21. 

23 „Szállodahelyzetünk katasztrofális elmaradottsága mellett ugyanakkor rá kell mutatnunk 
arra, hogy a szocialista államok óriási erőfeszítéseket tesznek idegenforgalmuk fejlesztése alapját ké-
pező szállodaépítkezések terén. A Szovjetunióban, Csehszlovákiában, Romániában, de különösen 
Bulgáriában nagyarányú, modern, minden igényt kielégítő szállodaépítkezési programot hajtottak 
végre." MOL-M-KS 288. f. 25/1958/ 5. ő. e. Ipari és Közlekedési Osztály. Közlekedés és Postaügyi Mi-
niszter: Jelentés Magyarország idegenforgalmának általános helyzetéről. 1958. augusztus 6. 

24 MOL-M-KS 288. f. 25/1957/8. ő. e. Ipari Osztály: Jelentés Marosán György részére az idegen-
forgalommal kapcsolatos kérdésekről. 1957. december 21. MOL-M-KS 288. f. 25/1958/ 5. ő. e. Ipari és 
Közlekedési Osztály. Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium: Jelentés Magyarország idegenforgalmá-
nak általános helyzetéről. 1958. augusztus 6. 

25 Az 1959-ig tartó két év az alapvető problémák megoldatlansága mellett is, sok vonatkozásban 
a legfontosabb alapok lerakását jelentette. Folyt például a Gellért és Royal Szállók helyreállítása. 
1959-ben felállították az első motelépületeket a Balaton mellett. „Már ezekben az években felismer-
hető a külföldi turizmus preferenciája..." Lásd: A belkereskedelem négy évtizede 1945-1985. Szerk. 
Berényi József. Bp. 1985. 122. 



sabb kérdéseiről. Ebben megfogalmazódott, hogy a várhatóan növekvő lehető-
ségek kihasználása érdekében összehangolt fejlesztési terv, illetve annak végre-
hajtására nagyobb arányú beruházási összeg szükséges. Mivel az adott felké-
szültség már a belföldi igényeket sem volt képes kielégíteni, új szállodák építé-
sét akkor is indokoltnak tartották, ha a nemzetközi tendenciák alapján várható 
komolyabb külföldi érdeklődés mégsem következik be. Ekkor kerülhettek elő-
ször az illetékes pártszervek asztalára számítások a szállodai beruházások gaz-
daságosságáról. Ezekben azonban nem vettek figyelembe több, a tervezést be-
folyásoló lényeges körülményt. Elmulasztották például a piacelemzésekre ala-
pozott előzetes koncepció kialakítását,26 annak ellenére, hogy ennek fontossá-
gára a korabeli szakma is figyelmeztetett.27 így az előterjesztésben erősen se-
matizált, feltételezett kereslettel és költségekkel számoltak. Arra a következte-
tésre jutottak, hogy egy 300 szobás szálloda 1958-as áron körülbelül tizennyolc 
év alatt térül meg. Ez csalódást keltő lehetett a rövidtávon gyors devizabevéte-
lekben reménykedő központi apparátus számára.28 

Ezért „realista", az ország politikai, gazdasági lehetőségeivel számot vető 
javaslatok születettek „elmaradt idegenforgalmunk erőteljes, de reális, illúzió-
mentes fejlesztéséről."29 Elsősorban Budapest vonatkozásában tartottak célsze-
rűnek komolyabb beruházásokat, figyelembe véve, hogy csak a főváros rendelke-
zik egész évben kihasználható nemzetközi turisztikai vonzerővel. Itt a férőhelyhi-
ány csillapítása érdekében a következő ötéves tervben — 1961-65-ig — körülbelül 
900 olyan szoba létesítését tartották szükségesnek, amely külföldiek elhelyezésére 
is alkalmas. Az 1965-75-re vonatkozó távlati programok vonatkozásában is Buda-
pestre kívántak koncentrálni. Gyógyszállók létrehozásával végső célként fürdővá-
rossá kiépítését jelölték meg. A Balaton-part esetében, részben a szezonális ki-
használtság miatt, nem javasoltak nagyobb mérvű beruházásokat. Az emelkedő 
forgalom elhelyezését a nem nagy befektetéssel járó motelek és campingek30 lé-

26 A szállodaépület a turizmus egyik legnagyobb tőkét igénylő beruházása, ugyanakkor kihasz-
nálhatósága korlátozott (elavulási idő 20-30 év) és szokásos forgalom mellett viszonylag alacsony tő-
kemegtérülést eredményez. Dr. Vadas G.: Szálláshelyek i. m. 75-81, ill.: Georg Seitz: Hotelmenedzs-
ment. Springer Orvosi Kiadó Kft, 2000. 66, 78-81. 

2'Dr. Markos B. - Dr. Kolacsek A.: Idegenforgalom i. m. 207-208, ill.: „A szállodaipari beruhá-
zások problémái" cím alatt 179-180. 

28 A számításokban — 1961-1965 között — megfelelő fejlesztésekkel, évenként mintegy 400 
000-es külföldi vendégnapot tartottak realizálhatónak. A továbbiakban úgy tekintették, hogy a baráti 
és a kapitalista államokból is 200 000 vendégnap várható. Az előterjesztők konklúziója szerint az ide-
genforgalom fejlesztésére fordított befektetés végül is megtérül. Dollár kitermelési mutatója pedig 
előnyösebb, mint bármely más exporté. MOL-M-KS 288. f. 23/1959/7. ő. e. Államgazdasági Osztály. 
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium: Az idegenforgalom fejlesztése. Előterjesztés a Gazdasági Bi-
zottsághoz. 1959. május 26. 

29 Uo. 
30 A turisztikai célú táborozás magyarországi jelentkezésével egy időben honosodott meg a köz-

tudatban az idegen eredetű camping szó. A kifejezés írását a hatvanas évek közepétől magyarosítot-
ták kempingre. A tanulmányban idézésre kerülő forrásokban még szinte kizárólag az eredeti változat 
szerepelt, amit megtartottunk. Az első kempingeketl958-ban a Veszprém Megyei Idegenforgalmi Hi-
vatal nyitotta meg kísérleti jelleggel, majd az Országos Idegenforgalmi Tanács és a Balatoni Intéző 
Bizottság (BIB) együttműködve létesített 1959-ben 14-et, melyek üzemeltetését az illetékes megyei 
tanácsok végezték. Dr. Szauer Richárd: Balatoni camping. OIT, 1960. 4. 



tesítésével kívánták megoldani.31 A Gazdasági Bizottság (GB) 10.212/1959. sz. 
határozatában ennek megfelelően úgy rendelkezett, hogy a második ötéves terv-
ben, Budapesten, külföldiek elhelyezésére is alkalmas szállodákat kell létesíte-
ni, valamint sort kell keríteni a Margitszigeti Ybl fürdő újjáépítésére. A Du-
na-partra tervezett szállodasor helyét még 1959-ben ki kellett jelölni.32 A Bala-
ton part kapcsán megelégedtek annyi konkrétummal, hogy Hévíz fejlesztésére 
a második ötéves terv időszakában javaslatot kell kidolgozni.33 

Megválaszolatlanul hagyott kérdések és ötéves terv 

A hatvanas évekbe lépve erősödött a politikai vezetés igénye az alternatív 
devizaszerzési források felkutatására, és hatékonyabb kihasználására. Ebben 
szerepet játszhatott a tőkés fizetési mérleg hiányának egyidejű emelkedése.34 

Ilyen körülmények között az idegenforgalom fejlesztése is ismét a szűkebb 
pártvezetés látókörébe került. 1960-ban vizsgálatok indultak annak felderíté-
sére, melyek az ágazat komolyabb fejlesztésének előfeltételei, illetve Magyaror-
szág hol tart ezen a területen. A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság (KNEB) 
átfogó elemzése először is azt állapította meg, hogy bár az ország lehetőségei 
időben és térben behatároltak (nyári időszakban Budapestre és a Balatonra 
koncentrálódik a forgalom), hagyományai és adottságai alapján sokkal többre 
lenne hivatva, ha a fejlesztési és szervezési hiányosságok megszűnnének.35 

Ennek érdekében felszólították az illetékeseket, hogy a továbbiakban megfe-
lelő vizsgálatokkal alátámasztva állapítsák meg a gazdaságos fejlesztéseket. A 
Gazdasági Bizottság 10.212/1959. sz. határozatában a második öt éves tervidő-
szak végéig előirányzott 600 szobás budapesti szálloda építési programot pedig 
e szerint hajtsák végre.36 Ez egyébként a KNEB megállapítása szerint igen von-
tatottan haladt. Sőt valójában a megvalósításra kijelölt szervek a vizsgálat idő-

31 MOL-M-KS 288. f. 23/1959/7. ő. e. Államgazdasági Osztály. Közlekedés- és Postaügyi Minisz-
térium: Az idegenforgalom fejlesztése. Előterjesztés a Gazdasági Bizottsághoz. 1959. május 26. 

32 Előbbi rendelkezések végrehajtásáért az Országos Tervhivatal elnökét és az építésügyi mi-
nisztert tették felelőssé, a Duna-parti szállodasor kijelölését pedig a Fővárosi Tanács Vb. elnökének 
kellett biztosítania. A beruházási összegeket a tervekben külön sorban kellett szerepeltetni. 

33 MOL-M-KS 288. f. 23/1959/7. ő. e. Gazdasági Bizottság június 8-ülése. A Gazdasági Bizottság 
10.212/1959. sz. határozata az idegenforgalom fejlesztéséről. 

34 Földes György: Az eladósodás politikatörténete. Maecenas Könyvkiadó, 1995. 24-30. 
35 Szóvá tették, hogy a tervezett, külföldiek elhelyezésére is alkalmas szállodai beruházások 

kapcsán nem került sor az igények differenciáltságát (beutazás célja, időtartalma, fizetőkészség, stb.) 
figyelembe vevő rentabilitási vizsgálatokra. „A fejlesztési feladatok végrehajtása során egyes esetek-
ben sorrendiségi hibák és területi aránytalanságok következtek be. A szállodafejlesztés leggazdaságo-
sabb módját elősegítő gazdaságossági számításokat és azokat alátámasztó, a reálisan elérhető szállo-
dai és ellátási árakat figyelembe vevő piackutatást nem végeztek." MOL-M-KS 288. f. 25/1963/14. ő. 
e. Ipari és Közlekedési Osztály. KNEB: Előterjesztés a Minisztertanács részére az idegenforgalom 
vizsgálatáról. 1960. április 21. 

36 Emlékezhetünk, hogy 1959-ben még 900 szobát javasolt a Közlekedés- és Postaügyi Miniszté-
rium előterjesztése. MOL-M-KS 288. f. 23/1959/7. ő. e. Államgazdasági Osztály. Közlekedés- és Posta-
ügyi Minisztérium: Az idegenforgalom fejlesztése. Előterjesztés a Gazdasági Bizottsághoz. 1959. má-
jus 26. 



pontjáig semmiféle intézkedést nem tettek.37 Ennek fő okaként azt állapították 
meg, hogy az idegenforgalomért elvileg felelős Országos Idegenforgalmi Tanács 
(OIT) állami szervként szinte semmilyen befolyással nem rendelkezett a fej-
lesztések vonatkozásában.38 

A KNEB tehát az illetékes pártszervekkel egyetértésben felhívta a Minisz-
tertanácsot annak kimondására, hogy a továbbiakban a fejlesztés mindenkor a 
vonatkozó igények felmérése alapján, azokkal összhangban és a lehető leggaz-
daságosabb módon valósuljanak meg. Ennek megfelelően a kormány 3117/1960. 
számú határozatával többek között utasította az OIT-ot, hogy dolgozza ki az 
idegenforgalom fejlesztésének távlati tervét. Továbbá az Országos Tervhivatal 
(OT) elnökével együttműködésben végezze el az ágazat gazdaságosságának el-
bírálására alkalmas számításokat. Ennek során mérjék fel a turizmus eltérő 
színvonalú fejlesztésének reális lehetőségeit. Az érintett miniszterek pedig a 
fentieket figyelembe véve vizsgálják meg a beruházások érdekében szükséges 
teendőket.39 

Ezzel egy időben a pártközpont Ipari és Közlekedési Osztálya is továbbí-
totta a nyugati idegenforgalom fejlesztése kapcsán felmerülő problémákat és 
igényeket a Politikai Bizottság felé. „Ha országunk idegenforgalmi felkészült-
ségét vizsgáljuk, tárgyilagosan meg kell állapítani, hogy nemcsak a kapitalista, 
de a szocialista országok mögött is el vagyunk maradva. Különösen vonatkozik 
ez szállodahálózatunkra, amelyek egységei egy-két kivételtől eltekintve korsze-
rűtlenek és számuk igen kevés."40 Ahhoz tehát, hogy az ország kamatoztatni 
tudja a növekvő turizmussal megnyíló lehetőségeket a nagyobb arányú fejlesz-
téseket nélkülözhetetlennek ítélték. Elégtelennek tartották, hogy a második öt-
éves terv során a kapacitás mindössze 1250 férőhellyel bővüljön, annak ellené-
re, hogy a korábbi javaslatokhoz viszonyítva ez volt a legmagasabb tervszám.41 

Indokoltnak vélték, hogy egy komplex turizmusfejlesztési program kere-
tében Budapesten biztosítsák 1000 első osztályú, a Balaton mellett pedig továb-

37 MOL-M-KS 288. f. 25/1963/14. ő. e. Ipari és Közlekedési Osztály KNEB: Előterjesztés a Miniszter-
tanács részére az idegenforgalom vizsgálatáról. 1960. április 21, ill.: MOL-M-KS 288. f. 23/1960/ 33. ő. e. 
Allamgazdasági Osztály. KNEB: Előterjesztés a Minisztertanács részére az idegenforgalom vizsgála-
táról. 1960. április 8. 

38 Az OIT jogállása nem volt összhangban a rábízott feladatokkal. Hatáskörök hiányában nem tud-
ta biztosítani, hogy az idegenforgalom távlati fejlesztési feladatai az érintett főhatóságok terveibe megfe-
lelő anyagi fedezet mellett, kötelező erővel beépüljenek. Ennek kapcsán már ekkor felmerült, hogy a 
szervet tervhatósággá kellene tenni. Lásd: MOL-M-KS 288. f. 23/1960/ 33. ő. e. Allamgazdasági Osztály. 
KNEB: Előterjesztés a Minisztertanács részére az idegenforgalom vizsgálatáról. 1960. április 8. 

39 MOL-M-KS 288. f. 25/1963/14. ő. e. Ipari és Közlekedési Osztály. KNEB: Előterjesztés a Mi-
nisztertanács részére az idegenforgalom vizsgálatáról. 1960. április 21. 

40 Nálunk minden 1000 belföldi lakosra átlagosan egy szállodai férőhely jutott, amivel európai vi-
szonylatban utolsók voltunk. MOL-M-KS 288. f. 25/1960/ 5. ő. e. Ipari és Közlekedési Osztály: Előterjesz-
tés a Politikai Bizottsághoz: Magyarország nyugati idegenforgalmának fejlesztése. 1960. június 15. 

41 Ez egyetlen új szálloda felépítését és az Astoria, Szabadság Szállók bővítését jelentette volna. 
Azonban Budapesten 1965-ig a háború előtti szobaszám felét még így sem érték volna el, a Balaton 
vonatkozásában pedig az 1959-ben felállított moteleken kívül lényegében nem állt rendelkezésre 
nyugati vendég fogadására alkalmas szálláshely. MOL-M-KS 288. f. 25/1960/ 5. ő. e. Ipari és Közleke-
dési Osztály: Előterjesztés a Politikai Bizottsághoz: Magyarország nyugati idegenforgalmának fejlesz-
tése. 1960. június 15, illetve Uo. 



bi 1000, de inkább 1200-1600 motel jellegű férőhely megteremtését.42 Szüksé-
gesnek tartották azt is, hogy a Politikai Bizottság szólítsa fel az érintett hatósá-
gokat a szállodahálózat bővítés maximális támogatására. Bár itt inkább az arra 
vonatkozó igény fogalmazódott meg, hogy a PB hozza meg az idegenforgalom 
előfeltételeinek megteremtését maximálisan támogató és helyeslő határozatát.43 

A politikai vezetés azonban további tájékozódást tartott szükségesnek. 
1960 szeptemberére a Pénzügyminisztérium elkészítette a pártközpont 

által kért előterjesztést az ágazat rentabilitására vonatkozó kalkulációkkal. 
Azonban ismét figyelmen kívül hagytak több, a turizmus, illetve a szállodaépí-
tések kérdését befolyásoló tényezőt. Emiatt nem is kaphattak reális képet sem 
az ágazat gazdasági lehetőségeiről, sem a várható fejlesztési igényekről. A szál-
lodai beruházások kapcsán például arra a következtetésre jutottak, hogy legop-
timálisabb esetben, ha a kapacitás elsősorban Budapesten 2000 első osztályú 
férőhellyel bővülne és nagy részét a tőkés forgalom kötné le, ez tizenöt- húsz év 
alatti megtérülés mellett mindössze évi másfél- két millió dolláros devizabevé-
telt jelentene. Ezt ismét nem találták kiemelkedő üzletnek. „Ami az idegenfor-
galmat, mint bevételi forrást illeti, szembe kell szállni azokkal az irreális elkép-
zelésekkel, amelyek a forgalom fejlesztésétől fizetési mérlegünket lényegesen 
befolyásoló eredményeket várnak."44 

Ugyanakkor azzal az előterjesztés készítői is egyetértettek, hogy bizonyos 
mértékű szállodafejlesztések elengedhetetlenek, figyelembe véve a jelentős fé-
rőhelyhiányt, illetve a szállodai kultúra elmaradottságát.45 A tőkés bevételek 
növelésére azonban elsősorban a meglévő lehetőségek jobb kihasználását aján-

42 A szállodafejlesztéseket illetően Budapesten egy korszerű gyógyszálló megépítését, vagy a 
Gellért Szálló ilyen célra visszaadását javasolták, továbbá Balatonfüred, Hévíz vonatkozásában tar-
tották a létesítményfejlesztést elképzelhetőnek. Végül a turizmus egyéb területeinek komplex fejlesz-
tésének fontosságát is kihangsúlyozták. MOL-M-KS 288. f. 25/1960/5. ő. e. Ipari és Közlekedési Osz-
tály: Előterjesztés a Politikai Bizottsághoz: Magyarország nyugati idegenforgalmának fejlesztése. 
1960. június 15. Uo. 

43 Uo. 
44 A tőkés idegenforgalomból származó bevétel a fizetési mérlegnek mindössze 6,2 ezrelékét fe-

dezik, a második ötéves terv végére legjobb esetben is várható fizetési mérlegünknek csak 0,5-1 szá-
zalékát érhetik el. - tették hozzá. MOL-M-KS 288. f. 23/1960/15. ő. e. Államgazdasági Osztály. Pénz-
ügyminisztérium- Előterjesztés a Pénzügyminisztérium Kollégiumához: Idegenforgalmunk helyzete. 
1960. szeptember 6. Az anyag alap mondanivalója tehát elég pesszimistának bizonyult, még akkor is, 
ha tudjuk a hamarosan bekövetkező forgalomnövekedésre nem sokan számítottak. Berend T. Iván 
Gazdasági útkeresés című munkájában szólt arról, hogy amikor 1960-ban, a tizenöt éves tervezés elő-
készítésének keretében a nemzetközi fizetési mérleg áruforgalmon kívüli tételeit igyekeztek felmérni 
hasonló megállapításra jutottak. „Nagy vonalakban tisztán állhat előttünk, hogy az idegenforgalom 
általános fejlesztése különösebb eredményekkel nem kecsegtethet." Berend T. I.: Gazdasági útkere-
sés i. m. 410-411. 

45 A csekély kapacitás miatt a foglaltsági mutatók impozánsak voltak. Az Országos Idegenfor-
galmi és Éttermi Vállalathoz tartozó tizenhárom budapesti szálloda 1959-es kihasználása száz száza-
lékot tett ki, de negyedéves lebontásban, a szezonális csúcsban, előfordult a száztizenhárom százalé-
kos eredmény is. A pótágyak beállításának általánossá válásával az egy szobára eső férőhelyek száma 
az 1937. évihez képest tíz-huszonnégy százalékkal emelkedett. Az egyágyasnak nyilvánított szobák a 
gyakorlatban sokszor kétágyasak, a kétágyasak pedig három-négyágyasak voltak. A zsúfoltág egye-
nes következménye lett a szolgáltatások színvonalának további romlása. Lásd pl.: MOL-M-KS 288. f. 
23/1960/15. ő. e. Államgazdasági Osztály. Pénzügyminisztérium: Előterjesztés a Pénzügyminisztéri-
um Kollégiumához: Idegenforgalmunk helyzete. 1960. szeptember 6. 



lották, egyrészt a belföldi és szocialista vendégek hátrányára, másrészt a forga-
lom széthúzásával.46 Új szállodai kapacitás építésénél pedig óvatos előrehala-
dást tar tot tak kívánatosnak. Az ötéves terv vonatkozásában mindössze egyet-
len 700 szobás, nyugati idegenforgalomra alkalmas, nem luxus kivitelű buda-
pesti szálloda megépítését indítványozták.47 

Annak ellenére tehát, hogy a színvonal a zsúfoltság következtében amúgy 
is kívánnivalókat hagyott maga után, a minőség rovására javasoltak további 
kompromisszumokat. A Pénzügyminisztérium végül arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy bár a népgazdaság nem rendelkezik a következő ötéves terv 
időszakában a komolyabb szállodafejlesztésekre megfelelő forrásokkal,48 kedve-
ző világpiaci feltételek mellett, tőkés hitelből, amennyiben a beruházás megva-
lósítása a tőkés fizetési mérleget nem terheli, megfontolható 2000 szállodai fé-
rőhely létrehozása.49 

Ezzel egy időben az Allamgazdasági Osztály közreműködésével, a Pénz-
ügyminisztérium anyagát is figyelembe vevő, de egészen más szemléletű előter-
jesztés készült a Politikai Bizottság számára. Ebben nem esetleg lehetségesnek, 
hanem feltétlen szükségesnek ítélték, hogy három éven belül hazai és külföldi 
erőből Budapesten 2000 nemzetközi színvonalú szállodai, a Balaton mellett pe-
dig 2000 motel férőhelyet hozzanak létre. Igaz valószínűleg a pénzügyi tárca le-
hangoló adatait figyelembe véve ezt mindenekelőtt politikai okokból minősítet-
ték szükségesnek.50 Emellett ismét megállapították, hogy az Országos Idegen-
forgalmi Tanács az adott szervezeti és hatásköri keretek között sem elvi irányí-
tásra, sem arra nem alkalmas, hogy a távlati fejlesztési tervek megvalósulásáról 
az egyes minisztériumokkal közösen gondoskodjon.51 

A Központi Bizottság Ipari és Közlekedési Osztálya pedig alig egy hónap 
múlva 1960 októberében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Országos Tervhiva-
tal a második ötéves tervre a szállodaépítés hitelösszegét még mindig nem tud-
ta biztosítani. Továbbá a Belkereskedelmi Minisztérium megfelelő elhatározás 
hiányában a következő tervciklusra néhány meglévő szálloda bővítése és a 
Royal szálló újjáépítése mellett, mindössze egyetlen 740 férőhelyes külföldiek 

46 Úgy vélték, hogy — a nemzetközi forgalomra is alkalmas — 2000 egész évben, 1600 csak 
nyári idényben üzemeltethető szállodai férőhely kihasználtsága az optimálisnak csak kétharmada. 
Ráadásul számításaik szerint a nyugati forgalom a kapacitásnak mindössze húsz százalékát kötötte 
le. Uo. 

47 Építési anyag és építőkapacitásunk jelenlegi helyzetében más, az idegenforgalomnál esetleg 
kedvezőbb beruházások sem kerülhetnek az ötéves terv során kielégítésre, szólt az indoklás. Uo. 

48 A lehetőségeket egyébként is meghaladó tervcélokról lásd: Pető I. - Szakács S.: A hazai gaz-
daság négy évtizede... i. m. 400-402. 

49 Azaz ha az igénybe vett hitel a többlet idegenforgalmi bevételekből körülbelül öt év alatt 
visszafizethető. MOL-M-KS 288. f. 25/1960/5. ő. e. Ipari és Közlekedési Osztály: A Pénzügyminiszté-
rium Kollégiumán tárgyalt idegenforgalmunk helyzete című anyagról szóló tájékoztató. 1960. szep-
tember 21. 

50 „Politikailag és gazdasági szempontból előnyös és szükséges az idegenforgalom nagyobb ará-
nyú fejlesztése." Erre utaltak azok a tőkés kezdeményezések is, melyek 1800 ággyal rendelkező szál-
loda megépítésére és annak hatvan százalékos megtöltésére vállalkoztak volna. MOL-M-KS 288. f. 
23/1960/15. ő. e. Államgazdasági Osztály: Jelentés a Politikai Bizottság részére az idegenforgalom 
alakulásáról. 1960. szeptember 19. 

51 Uo. 



elhelyezésére alkalmas szálloda felépítését tervezte be. Mivel a fogadóképesség 
növelését minden további fejlesztés kulcskérdésének tekintették, a szűk beru-
házási kapacitások ellenére is kívánatosnak tartották három, összesen 2000 
ággyal rendelkező szálloda megépítését. Ezt — megfelelő politikai elhatározás 
mellett — kedvező tőkés hitelből vélték megvalósíthatónak.52 

Egyértelmű választ javaslatukra azonban ők sem kaptak. Ezzel a „kör be-
zárult". A pártvezetés részéről megnyugtató megoldás a problémák felismeré-
sét és továbbítását követően sem született. A második ötéves tervről szóló tör-
vény végül a következőképpen fogalmazott a turizmus fejlesztéséről. „Az ide-
genforgalom és a belföldi szükséglet jobb kielégítése érdekében 1450 szobával 
kell növelni a szállodai férőhelyek számát, elsősorban a meglévő szállodák bőví-
tése és korszerűsítése útján, főként Budapesten és a Balaton mentén. Vidéken 
legalább hét szállodát kell üzembe helyezni, illetve bővíteni."53 1960-61 fordu-
lóján tehát — akárcsak három évvel ezelőtt —, továbbra sem voltak ismerete-
sek a politikai elit turizmusfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzései. 

Bár elvileg egyre fontosabbá váltak a gazdaságos devizabevétellel kecseg-
tető beruházások, a pártvezetés egyelőre kitért az újra és újra eléje kerülő dön-
tési igények elől. A turizmusban érintett párt- és állami szervek pedig egységes 
álláspont hiányában egy adott szinten túl inkább akadályozták, mint előmozdí-
tották a továbblépést. Ráadásul a szektor a beruházási javakért folyó verseny-
ben más, szocialistábbnak tekintett ágazatokkal szemben jelentős hátránnyal 
indult. A tervezési apparátus szemében komplexitása, illetve tercier jellege ide-
genül hathatott , ami kiütközött az idegenforgalmat alulértékelő álláspont kap-
csán. Végül valóban nem rendelkezett megfelelő gazdával. Az Országos Idegen-
forgalmi Tanács számára nem voltak biztosítva a fejlesztésekre alkalmas eszkö-
zök, például tervhatósági jogkör.54 

Megfelelő elhatározás és idegenforgalmi politika nélkül a szektor és ezen 
belül a szállodafejlesztések jövője tehát a következő öt év vonatkozásában is 
igen bizonytalanak tűnt, miközben a forgalom évről- évre dinamikusan emelke-
dett. Hiába figyelmeztetett a szakma, hogy a turizmusból származó előnyök 
csak úgy kamatoztathatók megfelelően, ha az állam kialakítja lehetőségeinek, 
céljainak megfelelő idegenforgalmi politikáját és aztán ennek figyelembe véte-
lével határozzák meg az illetékesek a konkrét feladatokat. „Az egyre szélesebb 
területeket behálózó idegenforgalmi világversenyben csak az idegenforgalom 
lényegét ismerő, céltudatos, gyakorlati munkával lehet eredményekre számíta-

52 „Az erre vonatkozó tárgyalások megkezdődtek, kedvező alakulásuk esetén megfontolandó a 
szállodakapacitás csak ilyen módon fejlesztése." A tőkés országokkal folytatott forgalom politikailag 
és a deviza kitermelés szempontjából is előnyös, még ha túlzóak is azok az elképzelések, amelyek az 
idegenforgalom fejlesztéséből a fizetési mérleget jelentősen befolyásoló eredményeket várnak, szólt a 
Pénzügyminisztériumétól némileg eltérő álláspont. MOL-M-KS 288. f. 25/1960/5. ő. e. Ipari és Közle-
kedési Osztály: Tájékoztató jelentés az idegenforgalom alakulásáról. 1960. október 13. 

53 1962. II. törvény a Magyar Népköztársaság második ötéves népgazdaság fejlesztési tervéről 
az 1961. január 1-től 1965. december 31-ig terjedő időszakra. 79.§. 19. Törvények és Rendeletek Hi-
vatalos Gyűjteménye 1961. Bp. 1962. 

54 Az általunk eddig idézett előterjesztésekből is látható, hogy az OIT az idegenforgalommal 
kapcsolatos vitákra legfeljebb közvetett befolyással rendelkezett 



ni. Ismerni kell a feladatokat, s meg kell találni azok megoldására azt a szerve-
zeti formát, amely a munka szakszerű elvégzését legjobban biztosítja."56 

„Luxustípus" helyett Jól bevált és a közeli évekre szolgáló idényjellegű szállodák"56 

1962-ben a korábbi események ismeretében némiképp váratlanul és lát-
szólag komolyabb előzmények nélkül, látványos elmozdulás történt a turizmus 
több kérdésében. Az év első felében igen fontos a szektor egészét alapvetően be-
folyásoló elhatározások születtek és kerültek a központi pártszervek elé. Az 
1960-ban elrendelt intézkedések utóvizsgálata kapcsán előremutatónak érté-
kelték a szűk szállodakapacitás tőkés kihasználásának fokozása érdekében tet t 
erőfeszítéseket.57 Ugyanakkor kénytelenek voltak megállapítani, hogy a pozitív 
részeredmények ellenére az 1960-ban felderített, a szektor egészét érintő fej-
lesztési és szervezési hiányosságok továbbra is fennállnak. 

Mégis, ami az idegenforgalmi politika célkitűzéseit illeti az egy évvel ko-
rábbiakhoz képest komoly előrelépésnek tűnt , hogy ha nem is a Politikai Bi-
zottság, de az Minisztertanács vonatkozó állásfoglalására immáron lehetett hi-
vatkozni, amikor a további beruházásokat meghatározó koncepció fontosságá-
ról szóltak.58 E szerint az idegenforgalmi tevékenységnek elsősorban a közép-
és munkásrétegek felé kell irányulnia, tehát a jövőbeni szállodai fejlesztéseket 
ennek figyelembe vételével kell megvalósítani. 

Az új elképzelés szerint a tervidőszak folyamán egyszerűbb kivitelű, a nép-
gazdaságot kevésbé megterhelő, mindenekelőtt idényjellegű szállodákat építenek. 
A hagyományos szállodaépítést pedig csak meglévő szállodák bővítésénél (Szabad-
ság, Astoria) alkalmazzák.59 Az elgondolások helyességét azzal is alátámasztották, 
hogy a téli foglaltság egyelőre nem biztosított, a külföldi idegenforgalom pedig 
amúgy is a nyári szezonra koncentrálódik.60 A homályos eredetű, de a korábbi 
évek bizonytalanságához képest legalább már alakulófélben lévő turizmusfejlesz-
tési koncepciót a pártközpont részéről is helyeselték. Egyetértettek azzal is, hogy 

55 Dr. Markos B. - Dr. Kolacsek A.: Idegenforgalom i. m. 202. 
56 Lásd- MOL-M-KS 288. f. 23/1962/7. ő. e. Államgazdasági Osztály. Belkereskedelmi Miniszté-

rium: Az idegenforgalom és a szállodafejlesztés egyes kérdései. 1962. június 26. 
57 Ennek köszönhetően a bel- és külföldi vendégforgalom nagyobb hányada esett az elő- és utó-

idényre 1961-ben, mint 1960-ban, azaz az idényszéthúzásra tett intézkedések máris mutat tak fel 
eredményeket. A Balaton vendégforgalmának harminc százaléka májusra és szeptemberre esett 1961-
ben, az előző évi huszonöt százalékkal szemben. MOL-M-KS 288. f. 23/1962/35. ő. e. Államgazdasági 
Osztály. KNEB: Összefoglaló jelentés a KNEB részére az idegenforgalom utóvizsgálatáról. 1962. ja-
nuár 19. 

58 „A fejlesztés irányának helyes megszabása e tekintetben alapvető kérdés, mert egyben az 
idegenforgalom irányának fejlesztési lehetőségeit is meghatározza. Az MT állásfoglalását, mely sze-
rint elsősorban a közép- és munkásrétegek felé kell irányulnia idegenforgalmi tevékenységünknek, 
csupán az ilyen igényeket kielégítő, megfelelő színvonalú szállodák fejlesztése révén lehet valóra vál-
tani." Uo. 

59 Uo. 
60 Főként a balatoni motelek kiemelkedő szezonális eredményeire hivatkozva állapították meg, 

hogy „nem luxustípus, vagy téli-nyári szállodák építését kell a továbbiakban szorgalmazni, hanem a 
jól bevált és a közeli évekre szolgáló idényjellegű szállodákat kell az ötéves terv keretében megépíte-
ni." MOL-M-KS 288. f. 23/ 1962/7. ő. e. Államgazdasági Osztály. Belkereskedelmi Minisztérium: Az 
idegenforgalom és a szállodafejlesztés egyes kérdései. 1962. június 26. 



a belkereskedelem, illetve a szállodai beruházásokért felelős egyéb szervek kér-
ni fogják a Duna parti szállodasor építésére vonatkozó még 1959-ben született 
MT határozat módosítását, amelynek megvalósítása érdekében egyébként sem 
történt sok minden addig. 

Konkrétan ez azt jelentette, hogy 1156 állandó (téli-nyári) férőhelyet he-
lyeznek üzembe Budapesten és a megyeszékhelyeken a második ötéves tervre 
elfogadott 1450-ből.61 A fennmaradó beruházási összegből pedig további 1142 
idényjellegű helyet létesítenek. Összesen tehát Budapesten és a Balatonnál 
2298-as kapacitásbővítést tartottak lehetségesnek. Az új célkitűzések több ok-
ból kifolyólag elnyerhették a bürokratikus apparátus tetszését. Egyrészt olcsób-
ban épített szobákkal kecsegtettek, másrészt felvetették annak a lehetőségét, 
hogy a szűkös forrásokból a befogadóképesség nagyobb arányú növelését érjék 
el, azaz a biztosított keretből túlteljesítsék az ötéves terv előirányzatát. 

Az elgondolásokat egyetértésben az Országos Tervhivatallal a Belkereske-
delmi Minisztérium illetékesei az év nyarán a Központi Bizottság Allamgazda-
sági Osztálya elé terjesztették, kérve annak utólagos tudomásulvételét.62 A fen-
ti döntések ellenére azonban továbbra sem rendelkezett az ország megfelelő 
szinten kimunkált idegenforgalmi koncepcióval. Inkább arról volt szó, hogy in-
formális döntések során spontán formálódtak ki azok a keretek, amelyek az-
után a központi szervek részéről is elfogadásra kerültek. 

A tömeges forgalomra építő, idényjellegű turizmus favorizálása egyben a 
Balatonnak a korábbiakban tervezettnél nagyobb arányú fejlesztését is megkö-
vetelte. Azaz a forrásokat — figyelembe véve a tó elmaradott turisztikai inf-
rastruktúráját , egyébként teljes mértékben igazolhatóan — területileg is átcso-
portosították. Ugyanakkor a jelentősebb budapesti beruházások, mindenek-
előtt a Duna parti szállodasor építése — legalábbis e tervidőszak vonatkozásá-
ban — végképp lekerült a napirendről. Annak ellenére, hogy a szakma a főváros 
idegenforgalmi hagyományai és adottságai, illetve már- már katasztrofális szál-
lodahelyzete alapján ezt tekintette elsődleges fontosságúnak.63 

Figyelembe véve, hogy eddig az apparátus a turizmusfejlesztés terén nem 
sok eredményt tudott felmutatni, meglepő gyorsasággal indultak meg az elfoga-
dott módosítások szerinti konkrét fejlesztések. Ebben jelentős szerepe lehete-

61 A továbbiakban Budapesten is idényjellegű szállodák építését javasolták oly módon, hogy 
azok szükség esetén, télen is felhasználhatók legyenek. Azt azonban nem részletezték a javaslatte-
vők, hogy ez pontosan mit jelentene. Uo. 

62 Közölték többek között, hogy könnyű, főleg előre gyártott elemek felhasználásával már az 
1962-es nyári idényre újabb szállodák épülnek, 276 férőhelyes kapacitással. Az épülő típusszállodák 
kétágyas, fürdőszobás, beépített szekrényes, erkélyes szobáikkal a külföldiek igényeit is kielégítik, 
ugyanakkor építésük gyors, olcsó, ami azonban nem megy tartósság rovására, érveltek a Belkereske-
delmi Minisztérium részéről. Uo. 

63 Annak ellenére, hogy a főváros jelentette az ország egyetlen nemzetközi vonzerejű, abszolút 
versenyképességű területét, Budapesten 1960-ban is mindössze 3531 szállodai férőhely állt rendelke-
zésre, míg Prágában már 1956-ban körülbelül 6000. A szakemberek Budapesten mintegy 7200 új 
szállodai hely megteremtését tartották szükségesnek ahhoz, hogy elkerülhessék az olyan kínos esete-
ket, mint amikor nagyobb nemzetközi események alkalmával a „külföldi vendégeket a Római-parti 
kabinokban, hálókocsikban kellett elhelyezni, vagy a sztálinvárosi Aranycsillag szállodában voltak 
kénytelenek lakni." Dr. Markos B. - Dr. Kolacsek A.: Idegenforgalom i. m. 119-125, ill.: 169, 208. 



tet t annak, hogy a javaslatokat tevő Belkereskedelmi Minisztérium Vendéglá-
tó-ipari Főigazgatóságán keresztül lényeges szerepet töltött be a szállodafej-
lesztéseket illetően. Külön vizsgálatot érdemelne Onódy Lajosnak az Éttermi 
és Büfé Vállalat vezetőjének közreműködése a balatoni fejlesztések felkarolásá-
ban.64 

Az idényjellegű szállók építése talán olcsóbbnak bizonyult és rövidtávon, 
gyorsabb mennyiségi növekedést eredményezett. Azonban a fejlesztési irányok 
fentiek szerinti korrigálása véleményünk szerint jelentős, a későbbiekben kiüt-
köző hátrányokkal járt. Magyarország éghajlati viszonyai mellett ilyen típusú 
épületekben legfeljebb májustól-szeptemberig lehetett a vendégeket fogadni.65 

Az illetékesek ez által hosszú távra állandósították az ország idegenforgalmá-
nak szezonalitását és jelentős mértékben csökkentették a későbbi időszak vo-
natkozásában is a forgalom széthúzásának lehetőségét.66 

A Balaton üdülőjellege bizonyos mértékig megalapozottá tette a nyári 
szállodák építését, de a főváros esetén ezt csak a szűklátókörűség és a rövid 
távú költséghatékonyság magyarázhatta meg. Ugyanakkor nem vették figye-
lembe azt sem, hogy a vízparti üdülőszállók esetében a látogatottság erőtelje-
sen függ az időjárás szeszélyétől. Továbbá növeli a beruházási igényeket, hogy 
nem elégséges a férőhelyeket létrehozni, hanem komplex fejlesztések keretében 
biztosítani kell a vendégek sokoldalú kiszolgálását, szórakoztatását.67 Az ide-
genforgalmi politika meghatározatlansága és a hivatalosan elismert turizmus-
fejlesztési koncepció hiánya tehát a rövidtávú gazdasági érdekeket szem előtt 
tartó, kellően át nem gondolt állami beruházásokhoz vezetett. 

„Fő feladatnak a tőkés devizahozam növelését kell tekinteni "68 

Míg 1962-ben a konkrét beruházások vonatkozásában születtek fontos dön-
tések, 1963-ban az MSZMP politikájában bekövetkezett elmozdulás lendítette 
előre a turizmus ügyét. A vezetés megélénkülő érdeklődése következtében addig 
nem látott aktivitással látott neki a központi apparátus, hogy meghatározza az 

64 Tischler János szerint Onódy Lajosnak jelentős része volt a Balaton déli partján, Siófoktól 
Balatonföldvárig húzódó területen megindult koncentrált idegenforgalmi fejlesztésekben. „Onódy 
megérezte a Rákosi idején elhanyagolt idegenforgalom népgazdasági ágazattá válását, a turizmus di-
namikus fejlődését, s ezért új területre merészkedett: a szállodaiparba." Tischler János: Az Onódy-
ügy, 1964. In: „Hatvanas évek" Magyarországon. Szerk. Rainer M. János. Bp. 2004. 242-243. 

65 Mái" jeleztük a helyes szállodai beruházási koncepció kialakítása kapcsán felmerülő nehézsé-
geket. A keresleti-kínálati viszonyok téves meghatározása - ki nem adott szobák formájában -
visszavonhatatlan veszteségként jelentkezik. Ezzel összefüggésben e szállodatípus rentabilitása ked-
vezőtlenebb is, hisz az üzemeltetésre rövidebb idő áll rendelkezésre. Ez az egyébként is költséges, 
lassú megtérülést biztosító szállodai beruházásokat tovább drágítja. Lásd: Georg Seitz: Hotelme-
nedzsment i. m. 78-81. ill.: 14. 

66 A hotelokat egyrészt „a közeli évekre szolgáló" beruházásoknak tekintették, másrészt ki-
emelték tartósságukat, ami előrevetítette, hogy mégiscsak az elkövetkezendő húsz-harminc évre fog-
ják meghatározni turizmusunk minőségét. A szállodai épületek és berendezések elavulási idejét ek-
koriban ugyanis körülbelül harminc évre becsülték. Dr. Markos B. - Dr. Kolacsek A.: Idegenforgalom 
i. m. 165, 180. 

67 Dr. Vadas G.: Szálláshelyek i. m. 85-86. 
68 Lásd: MOL-M-KS 288. f. 25/1963/14. ő. e. Ipari és Közlekedési Osztály: Feljegyzés a minisz-
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idegenforgalom kibontakoztatásához szükséges feltételeket.69 Az újabb anyagok 
nyilvánvalóvá tették, hogy az elsődleges akadályt továbbra is a megfelelő politi-
kai felhatalmazás és támogatás hiánya jelentette. Ez rendkívül megnehezíttet-
te nem csak az átfogó kezdeményezéseket, hanem sokszor még a kisebb jelentő-
ségű munkálatokat is. 

„Társadalmi és gazdasági életünk feladatainak megállapítása során ugyan-
is- egyes részfeladatokat kijelölő határozatokon kívül a párt és a Kormány veze-
tői részéről a felszabadulás óta nem hangzott el az idegenforgalomnak kellő súlyt 
adó és fejlesztésének szükségességét hangsúlyozó hivatalos állásfoglalás. E nél-
kül pedig sem az ehhez nélkülözhetetlen gazdasági elemző munka nem indulhat 
meg, sem a fejlesztés további irányelvei, beruházásaink programja nem dolgoz-
ható ki eredményesen. Az idegenforgalommal való hatékonyabb foglalkozáshoz 
szükség lenne tehát a Párt és a Kormány iránymutató állásfoglalására az idegen-
forgalom hazai jelentőségéről és fejlesztésének szükségességéről."70 

A központi apparátus egyértelművé tette, hogy akárcsak 1955-ben, ' 58-
ban, vagy '60-ban, a politikai centrum orientáló határozatai nélkül komolyabb 
előrelépés az adott keretek között nem lehetséges. Ismét megjelentek a politi-
kát már évek óta az idegenforgalom ügyének megnyerni kívánó részben ismét-
lődő, részben újszerű érvek.71 A pártvezetés azonban ekkor már sokkal nagyobb 
figyelmet fordított az efféle hangokra, mint a korábbi években. A körülmények 
megváltoztak, főként, ami az egyre szorongatóbb gazdasági kényszert illeti. 
Ennek szellemében az 1963 tavaszán folyó előzetes egyeztetéseken minden ko-
rábbinál világosabban fogalmazódott meg, hogy az idegenforgalom devizabevé-
teleire nagy szükség van.72 

69 Először elővették a KNEB 1960-as, majd 1962-es összefoglaló jelentéseit, anyagait illetve a 
közelmúlt turizmussal kapcsolatos összefoglalóit. Lásd: MOL-M-KS 288. f. 25/1963/14. ő. e. Ipari és 
Közlekedési Osztály. KNEB Kereskedelmi Osztály 1963. február 4.-i keltezésű válasza az MSZMP 
KB Ipari és Közlekedési Osztálya részére, ill.: az 57. sz. minisztertanácsi előterjesztés az idegenforga-
lom utóvizsgálatáról, a Minisztertanács részére benyújtott 50. sz. tájékoztató jelentés. 

70 MOL-M-KS 288. f. 25/1963/14. ő. e. Ipari és Közlekedési Osztály: Vázlatos tájékoztató az ide-
genforgalom fejlesztésének szükségességéről. 

71 Például az arra való hivatkozás, hogy a turizmus előnyeit a baráti államok többsége, minde-
nekelőtt Románia, Bulgária is igyekszik saját javára fordítani. „Ezekben a szocialista országokban az 
idegenforgalmat párt és kormányhatározatok alapján fejlesztik, és teszik tervszerű intézkedésekkel, 
nagyszabású beruházásokkal népgazdaságuk mind jelentősebb ágává." Ugyanakkor az MSZMP VIII. 
kongresszusának irányelvei felhívást tartalmaznak a politikai, gazdasági és kulturális életet előmoz-
dító javaslatok megtételére, a rejtett tartalékok feltárására. „Ilyen tartalék az idegenforgalom is, 
amelyre az utóbbi években, hazánkban elért eredmények ellenére még mindig nem fordítunk valódi 
jelentőségének megfelelő figyelmet." A turizmusnak a gazdaságos devizabevételek fokozásában rejlő 
*.;hetőségeit taglaló példák között sajátos helyet képviselt a pálinkaeladás lehetőségeire való hivatko-
zás. „Bár csak kiragadott, de a rendkívül kedvező értékesítést szemléltető példa: egy liter exportált 
pálinkáért külkereskedelmünk 0,54-0,56 dollárt vesz be: idegenforgalmi szolgáltatások keretében 
ugyanazért a tizenhat-tizenhétszeresét kaphatjuk." Uo. 

12 1963 májusára részletes intézkedési terv állt rendelkezésre a nemzetközi, főleg nyugati irá-
nyú forgalom mielőbbi fellendítésére. Lásd pl.: MOL-M-KS 288. f. 25/1963/14. ő. e. Ipari és Közleke-
dési Osztály: Emlékeztető a Sulyok Béla és Rónai Rudolf miniszterhelyettesek között az idegenforga-
lom egyes kérdései tárgyában 1963. május 15-én lefolytatott megbeszélésről. 1963. május 24., ill.: 
MOL-M-KS 288. f. 25/1963/14. ő. e. Ipari és Közlekedési Osztály: Feljegyzés a miniszterhelyettesi ér-
tekezlet állásfoglalásáról Magyarország nemzetközi idegenforgalma tárgyában. 



Ilyen előzmények után az MSZMP PB 1963. június 11-én ült össze, hogy a 
tőkés viszonylatú fizetési mérleg egyensúlyának problémáját megvitassa. Meg-
állapították, hogy az államháztartásban mutatkozó kedvezőtlen fejlemények a fi-
zetőképesség biztosítását is veszélybe sodorhatják, megfelelő devizabevételek hiá-
nyában. Ennek elkerülése érdekében több intézkedést fogadtak el, nem utolsó sor-
ban előírták az idegenforgalmi bevételek növelését.73 Ezzel fontos, a fejleszté-
sek szükségességét végre elismerő párthatározat születetett, amely immáron 
az apparátust is egyértelműen kötelezte a korábbinál jóval hatékonyabb mun-
ka feltételeinek megteremtésére. Azonban az továbbra is kérdéses volt a leg-
avatottabbak számára is, hogy a párt iránymutatatását a továbbiakban hogyan 
értelmezzék? 

„Nincsenek megfelelően tisztázva az idegenforgalom egyes szektorainak — 
tőkés és baráti idegenforgalom, valamint belső turizmus — összefüggései, az 
egyes szektorok népgazdasági feladatai és ennek megfelelő fejlesztési igényei."74 

Az ágazat továbbra sem rendelkezett olyan, magas szinten elfogadott koncepci-
óval, amely meghatározta volna, hogy a devizabevételekre törekvés mellett, mi-
lyen tartalommal rögzítsék az idegenforgalom szocialista viszonyok között is el-
fogadható stratégiáját. 

Az apparátus a megfelelő politikai eligazítás érdekében újabb pártutasítá-
sokat igényelt. Ezek hiányában továbbra is nagymértékű óvatossággal járt el a 
döntések meghozatalában, miközben a turizmus sikeres működtetése a piaci 
kihívásokra való rugalmas reagálást, megfelelő kereskedelmi szemléletet köve-
telt volna meg.75 Mindezek a problémák szorosan összefüggtek azzal, hogy to-
vábbra sem rendelkezett a szektor egységes irányítással, a pártállami keretek-
nek megfelelő gazdával. E nélkül pedig — mint azt már 1960-ban felismerték 
— nem volt biztosított a komplex fejlesztési tervek végrehajtásához szükséges 
anyagi bázis és koordináció sem.76 

73 1959-től 1962-ig 1,6 milliárd devizaforintról 3,7 milliárdra nőtt a bruttó adósság, ezen belül a 
rövid lejáratú hitelek 1,2 milliárdról 3 milliárdra emelkedtek. Párdi Imre a KB államgazdasági osz-
tályvezetője nem is annyira az adósság nagyságát tartotta veszélyesnek hanem, hogy az főleg rövid 
lejáratú hitelekből állt és az ötéves terv során az adott körülmények között további romlás volt vár-
ható. Kádár érzékelvén a helyzet súlyosságát határozott fellépést tartott szükségesnek. A turizmus 
fejlesztése még annak az ugyancsak ekkor elfogadott kritériumnak is megfelelhetett, hogy a további-
akban csak beruházási jellegű, produktív, lehetőleg önmagukat visszafizető hitelekkel terheljék a 
népgazdaságot. Lásd: Földes Gy.: Az eladósodás i. m. 32-35. 

74 MOL-M-KS 288. f. 25/1963/14. ő. e. Ipari és Közlekedési Osztály: Előterjesztés az Államgaz-
dasági Bizottság részére az idegenforgalom helyzetéről és fejlesztésének lehetőségeiről. 

75 „A politikai koncepciók tisztázatlansága miatt elsikkadt az idegenforgalom kereskedelmi jellege, 
mely tőkés viszonylatban elsősorban kereskedelmi, sőt külkereskedelmi tevékenységet jelent." Uo. 

76 A fejlesztésekkel elvileg megbízott tárcák mivel az idegenforgalom a népgazdasági tervben 
önálló címként nem szerepelt — ha a beruházások között választani kellett — hajlamosak voltak hát-
ra sorolni a szektor igényeit. Lásd pl.: MOL-M-KS 288. f. 23/1960/15. ő. e. Államgazdasági Osztály. 
Pénzügyminisztérium: Előterjesztés a Pénzügyminisztérium Kollégiumához: Idegenforgalmunk helyzete. 
1960. szeptember 6. MOL-M-KS 288. f. 25/1963/14. ő. e. Ipari és Közlekedési Osztály. KNEB: Előter-
jesztés a Minisztertanács részére az idegenforgalom vizsgálatáról. 1960. április 21, ill.: MOL-M-KS 
288. f. 23/1960/ 33. ő. e. Államgazdasági Osztály. KNEB: Előterjesztés a Minisztertanács részére az 
idegenforgalom vizsgálatáról. 1960. április 8. 



A Politikai Bizottság ülését követően, 1963. július 15-én az Államgazdasá-
gi Bizottság a pártközpont számára is egyre nyilvánvalóbb problémák kiküsz-
öbölése érdekében — az érintett tárcák vezetőinek bevonásával — fontos ülést 
tartott . A tanácskozás elé kerülő előterjesztésben szerepelt, hogy a nemzetközi 
turizmus fejlesztése érdekében tet t addigi lépések elégtelenek, csak lassú előre-
haladást biztosítottak, ugyanakkor a szállodai kapacitás gyors és nagymértékű 
bővítése létfontosságú.77 Csak a tőkés igények korabeli ismeretében 1970-ig 
5000-el több állandó és körülbelül 11 000-el több idényjellegű szállodai férőhely 
kialakítását tar tot ták szükségesnek.78 Emellett egyértelműen megfogalmazó-
dott, hogy a meglévő szállodai kapacitás jobb tőkés kihasználtsága érdekében 
„elsősorban a főszezonban fokozottabban kell törekedni arra, hogy a belföldi 
vendégek rovására a tőkés vendégek számára biztosítsunk férőhelyet."79 

Az Államgazdasági Bizottság állásfoglalásában lényegében megismételte a 
korábban elhangzottakat, hozzáfűzve néhány kiegészítést. A legfontosabbnak 
a fejlesztések 1970-ig terjedő koncepciójának kialakítását nevezte - a követke-
zők szem előtt tartásával. A turizmust elsősorban a tőkés devizabevételek foko-
zása céljából kell fejleszteni, a baráti idegenforgalmat illetően pedig elégséges, ha 
az elért színvonalról — éves viszonylatban — nem esik vissza.80 A főszezonnak a 
tőkés vendégek részére történő tehermentesítése, illetve a forgalom egyenletesebb 
elosztása érdekében törekedni kell a tavaszi, őszi és téli időszak jobb kihaszná-
lására, elsősorban a szocialista országokból érkezők ezen időtartamra történő 
átirányításával.81 

Az év hátralevő része a fejlődést gátló akadályok számbavételével és azok 
felszámolásának előkészítésével telt.82 Javaslatcsomag született a meglévő le-
hetőségeknek a tőkés forgalom szolgálatába állítására, illetve az adminisztratív 

'7 Szükségesnek ítélték az Országos Idegenforgalmi Tanács megerősítését, hogy az megfelelő jog-
körökkel, tervhatóságként rendelkezzen a fejlesztési alapok egy részével. MOL-M-KS 288. f. 15/1963/63. 
ő. e. Államgazdasági Bizottság. Ipari és Közlekedési Osztály: Előterjesztés az Államgazdasági Bizottság 
részére az idegenforgalom helyzetéről és fejlesztésének lehetőségeiről. 1963. július 10. 

78 A külföldi idegenforgalomra is igénybe vehető fogadóképesség ekkor mindössze 6770 ágy 
volt, amiből 3070 Budapestre, 2590 pedig a Balaton partjára esett. Jól illusztrálta ennek a meg-
növekedett forgalom melletti elégtelenségét, hogy 1963 májusában a még el sem készült új tihanyi szál-
lót a külföldi vendégek előre lefoglalták az egész főszezonra. Középdunántúli Napló, 1963. május 19. 

79 MOL-M-KS 288. f. 15/1963/63. ő. e. Államgazdasági Bizottság: Feljegyzés az idegenforgalom 
helyzete és fejlesztésének lehetőségei című ÁGB előterjesztéshez. 1963. július. 9. 

80 A harmadik ötéves terv célkitűzéseinek körvonalazása során már irányelvként érvényesült a 
nemzetközi fizetési mérleg egyensúly biztosításának szükségessége. Pető I. - Szakács S.: A hazai 
gazdaság négy évtizede...i. m. 415, 424. 

81 MOL-M-KS 288. f. 15/1963/63. ő. e. Államgazdasági Bizottság: Az idegenforgalom fejlesztése 
a tőkés országokkal. 1963. július 15. 

82 A véglegesített intézkedési programot az év végére kívánták a Minisztertanács elé terjeszte-
ni. Ezzel párhuzamosan kellett kidolgozni a turizmus megnövekedett súlyának megfelelő beilleszté-
sét a pártállami szervezetrendszerbe. MOL-M-KS 288. f. 25/1963/14. ő. e. Ipari és Közlekedési Osz-
tály: Rónai Rudolf közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes levele Szurdi Istvánnak a KB Ipari és 
Közlekedési Osztálya vezetőjének az idegenforgalom fejlesztésével és szervezetének kialakításával 
kapcsolatos minisztertanácsi előterjesztés véleményezésére. 111.: MOL-M-KS 288. f. 25/1963/14. ő. e. 
Ipari és Közlekedési Osztály. Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium: Előteijesztés a Magyar Forra-
dalmi Munkás-Paraszt Kormányhoz az idegenforgalom fejlesztésének és szervezetének kialakítása 
tárgyában. 



kötöttségek további lazítására.83 A nyári szezon negatív tapasztalatai ismét rá-
világítottak arra is, hogy elkerülhetetlen a feltételek komplex fejlesztése.84 Fi-
gyelembe véve a rendelkezésre álló források szűkösségét, ezt elsősorban Buda-
pestre és Balatonra koncentráltan tartották lehetségesnek és szükségesnek.85 

Elkerülendő a korábbi években tapasztaltakat, biztosítani kívánták azt is, hogy 
az Országos Idegenforgalmi Tanácsnak a devizabevételekre koncentráló beruhá-
zási indítványai kerüljenek beillesztésre a harmadik ötéves tervjavaslatba, oly 
módon, hogy a beruházások mértéke és éves üteme összhangban legyen a nép-
gazdaság egyéb beruházási terveivel.86 

Eközben látványosan módosult az apparátusban azok turizmussal kap-
csolatos álláspontja is, akik néhány éve még kétségbe vonták a magyar idegen-
forgalomban rejlő lehetőségeket.87 Bár 1963-ban fontos elvi döntések születtek 
a szektor politikai emancipációját illetően, a fejlesztések vonatkozásában azon-
ban továbbra is hiányzott egy valóban megalapozott és tudatos koncepció ve-
zérfonala. Ehelyett például a szállodafejlesztések is az 1962-ben némiképp eset-
legesen elfogadott irányelvek szerint folytak tovább, a forgalom lendületes nö-
vekedéséhez képest igen lassú ütemben.88 

83 „Az idegenforgalmi szervezetek gondoskodjanak arról, hogy a főidényben Budapesten (má-
jus-szeptember) és a Balatonnál (július-augusztus) a tőkés idegenforgalom számára maximális lehe-
tőséget biztosítsunk. Az OIT készítsen javaslatot olyan kisebb fejlesztésekre, amelyekkel a beutazó 
turisták szórakozását és ezzel pénzköltését gyorsan lehet növelni." MOL-M-KS 288. f. 23/1963/26. ő. e. 
Államgazdasági Osztály. Pénzügyminisztérium: Előterjesztés a Gazdasági Bizottsághoz a nem szoci-
alista országokkal fennálló aktív idegenforgalmunk egyes kérdéseiről. 1963. december 14. 

84 Ekkora — a szektor felértékelődésével — az addig különösebb figyelemre nem méltatott, 
egyébként évről-évre ismétlődő problémák is kényelmetlenné váltak az illetékesek szemében. „Igen 
sok kellemetlenséget okozott és rossz benyomást keltett a nyár folyamán a felvonók gyakori üzem-
képtelensége is. Ez utóbbi az egész országban, sőt sajnos külföldön is már gyakran szóbeszéd tár-
gya." MOL-M-KS 288. f. 25/1963/14. ő. e. Ipari és Közlekedési Osztály. Belkereskedelmi Minisztéri-
um: Előterjesztés a Belkereskedelmi Minisztérium Kollégiumához. Az 1963. évi nyári szezon idegen-
forgalmi tapasztalatai. 1963. november 8. 

85 A belkereskedelmi miniszter ezért felhívta a figyelmet, hogy az elvi kérdések rendezésére, il-
letve a fejlesztés irányának meghatározására vonatkozó további javaslatokban jelenjenek meg e 
szempontok is. MOL-M-KS 288. f. 25/1963/14. ő. e. Ipari és Közlekedési Osztály. A belkereskedelmi 
miniszter 10-12/58/1963. Bk. M. számú utasítása az ez évi nyári szezon idegenforgalmi tapasztalatai 
hasznosításáról. 1963. november 22. 

86 MOL-M-KS 288. f 23/1963/26. ő. e. Államgazdasági Osztály. Pénzügyminisztérium: Előter-
jesztés a Gazdasági Bizottsághoz a nem szocialista országokkal fennálló aktív idegenforgalmunk 
egyes kérdéseiről. 1963. december 14. 

87 Az 1964 júniusában tartott budapesti idegenforgalmi konferencián Kővári László az Orszá-
gos Tervhivatal főosztályvezetője például a következőképpen fogalmazott: „Nemzetközi fizetési mér-
legünkben jelenleg az idegenforgalom igen szerény keretek között mozog. Nagyon sok külföldi, aki-
vel beszélgettünk, elmondotta, hogy Magyarország adottságainál fogva a legszerényebb keretek kö-
zött is huszonöt-harminc millió dollárt biztosíthatna évenként az idegenforgalomból." Kővári Lász-
ló: Támogatjuk az idegenforgalom fejlesztésével kapcsolatos javaslatokat. Idegenforgalom 1964. júni-
us-július. 15. Gerebenics Imre a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője pedig többek között a követke-
zőket mondta. „A mi körülményeink között az idegenforgalomnak népgazdaságunkban betöltött szere-
pét így kell megfogalmazni: ez a tevékenység alkalmas arra, hogy viszonylag kedvező feltételek lehetővé 
tegye a népgazdaság fejlesztésére fordítható deviza szerzését és fizetési mérlegünk javítását." Gerebenics 
Imre: Az idegenforgalmi alap mértéke a tőkés devizabevétel összegétől függ. Uo. 16. 

88 1963-ban összességében stagnált a szállodai férőhely növekedés. (Hiába épült fel az új tiha-
nyi szálló, és rekonstruálták a szegedi Tisza szállót, a túlzsúfoltság mérséklését szolgáló pótágy 
csökkentés miatt csak csekély kapacitásbővülés realizálódott.) Ugyanakkor már több mint félmillió-



Az önálló népgazdasági ág 

A turizmus szerepének felértékelődése ellenére 1963-ban sem tisztázódott 
a szektor fejlesztésének több alapvető kérdése — így a szállodai beruházások 
mikéntje — mint láthattuk. 1964 tavaszán, tehát immáron majd egy évvel a Po-
litikai Bizottság és az Allamgazdasági Bizottság ismertetett határozatainak 
meghozatalát követően a pártközpontban ismét megállapították, hogy az azok 
végrehajtását elvileg szolgáló intézkedések nem elégségesek. 

A tőkés forgalmat előtérbe helyező határozatok ellenére az IBUSZ 1963 
decemberéig kétmillió dollárra tehető nyugati igényt volt kénytelen elutasítani 
az 1964-es évre helyhiány miatt. A devizabevételek megtöbbszörözésének leg-
főbb gátját továbbra is a szállodai kapacitás elégtelensége jelentette. A Belke-
reskedelmi Minisztérium érvényben lévő fejlesztési ütemtervében azonban 
még 1964 márciusában sem tükröződött a célkitűzések megváltozása. A minisz-
térium tervei szerint a Budapesten és a Balaton parton meglévő 7200 tőkés for-
galomra alkalmas szállodai férőhelyszám 1970-ig mindössze 4292-el emelkedett 
volna.89 Miközben már az előző év nyarán megfogalmazódott, hogy csak a vár-
ható tőkés igények kielégítésére 1970-ig 5000-el nagyobb állandó és 11 000-el 
nagyobb idényjellegű kapacitás szükséges. 

Ennek szellemében a pártközpontban kívánatosnak ítélték, hogy az Or-
szágos Idegenforgalmi Tanács által megfogalmazott javaslatnak megfelelően, 
1970-ig a fenti számokon túl legalább további 7760 férőhely jöjjön létre, a szük-
séges járulékos létesítményekkel. A beruházási programot 1,4 milliárd forint-
ból vélték megvalósíthatónak. Rögvest indítványozták, hogy az Országos Terv-
hivatal a harmadik ötéves tervre irányozza elő a szükséges összeget.90 Az érin-
tettek tehát az egyik legfontosabb feladatnak tekintették a pénzügyi források 
biztosítását, nehogy a szektor fejlesztése ismét a ciklikusan visszatérő tervezési 
anomáliáknak essen áldozatául. A közlekedési és postaügyi miniszter például 
annak párthatározatba foglalását is szükségesnek tartotta, hogy a turizmust 
új, önálló gazdasági ágazatnak kell tekinteni, s ennek megfelelően kell a nép-
gazdasági tervezésben figyelembe venni.91 

Az 1,4 milliárd forintos összegből a budapesti szállodafejlesztésekre 540 
milliót, a Balaton komplex fejlesztésére 643 milliót, a Dunakanyarra 117 milli-
ót, a camping hálózatra 100 milliót szántak.92 Egy pár héttel későbbi előterjesz-

an, pontosan 584 688-an keresték fel hazánkat. A szállodák vendégforgalma így jelentősen emelke-
dett, legnagyobb intenzitással a Balatonnál. A motelek vendégforgalma 1959-es megnyitásuk óta 
százhetven százalékkal nőtt, ezen belül a külföldiek részaránya 1963-ban már 77,7 százalékot tett 
ki. MOL-M-KS 288. f. 25/1963/14. ő. e. Ipari és Közlekedési Osztály. Belkereskedelmi Minisztérium: 
Előteijesztés a Belkereskedelmi Minisztérium Kollégiumához. Az 1963. évi nyári szezon idegenfor-
galmi tapasztalatai. 1963. november 8. 

89 MOL-M-KS 288. f. 15/1964/78. ő. e. Építési és Közlekedési Osztály: Előteijesztés az idegen-
forgalom fejlesztéséről. 1964. március 24. 

90 Uo. 
91 Továbbá javasolták, hogy a turizmus fejlesztését szolgáló építkezésekre különítsék el a har-

madik ötéves terv beruházásainak legalább fél százalékát. MOL-M-KS 288. f. 23/1964/10. ő. e. Ál-
lamgazdasági Osztály. Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium: Előterjesztés a Gazdasági Bizottság-
hoz az idegenforgalom fejlesztése és szervezetének kialakítása tárgyában. 1964. április 14. 

92 Ismét felhívták a figyelmet, hogy előzetes tárgyalások alapján a szállodafejlesztésre előnyös 
hosszúlejáratú nyugati kölcsön felvétele is lehetséges, ha a döntéshozók ehhez hozzájárulnak. Javas-



tésben azonban a budapesti beruházások mellett már csak 340 milliós összeg 
jelent meg, míg az egyéb tervek változatlan számokkal szerepeltek.93 Ez az el-
képzelések szerint — annak figyelembe vételével, hogy e pénzügyi források 
koncentrált felhasználása a főbb tájegységek idegenforgalmi kiépítését biztosí-
taná — Budapesten 4400, a Balatonnál 5000, a Dunakanyarban pedig 600 ágy 
létesítését jelentette.94 

A Gazdasági Bizottság 1964. április 22-i ülésén az idegenforgalom fejlesz-
téséről született 10.155/1964. sz. határozat végül a következőket foglalta magá-
ban. „A Gazdasági Bizottság megállapítja, hogy az idegenforgalom a fizetési 
mérleg javítása szempontjából fontos deviza-kitermelő terület, ezért egyetért 
azzal, hogy az idegenforgalmat a népgazdasági tervezésben új, önálló gazdasági 
ágazatként kell tekinteni, s ennek megfelelően kell tervezni. A Bizottság egyet-
ért az idegenforgalom fejlesztésének olyan célkitűzéseivel, hogy a III. ötéves 
terv keretében a szállodai férőhelyeket 7500-10 000 ággyal növeljék úgy, hogy 
ebből 3000 ágyat kitevő férőhely már 1966-67. évben létesüljön."95 

A fejlesztési program meghatározásakor lényegében az Allamgazdasági 
Bizottság 1964. április 11-i állásfoglalásában lefektetett célkitűzéseket vették 
alapul.96 Ezzel együtt döntés született az idegenforgalom állami irányításának 
reformjáról is. A turizmus megnövekedett gazdasági, politikai szerepét ju ta t ta 
kifejezésre az 1964 nyarán létrejött Országos Idegenforgalmi Hivatal (OIH).97 

latukban megfelelő párthatározat meghozatalát kérték, hogy a Külkereskedelmi Minisztérium tár-
gyalásokat kezdeményezhessen nyugati szálloda felszereléseket gyártó és szállító vállalatokkal. 
MOL-M-KS. 288. f. 15/1964/78 ő. e. Építési és Közlekedési Osztály: Előterjesztés az idegenforgalom 
fejlesztéséről. 1964. március 24. 

93 Azaz a súlypontinak tekintett balatoni helyek komplex fejlesztésére továbbra is 643 millió 
forintot, míg a Dunakanyar beruházásaira 117 millió forintot terveztek be. Az ország camping háló-
zatának teljes kiépítésére, valamint turistaszállások és ezt kiegészítő kereskedelmi létesítményekre 
pedig 100 milliót kívántak elkülöníteni. Azonban a végösszeg továbbra is 1,4 milliárd forintot tett ki. 
MOL-M-KS 288. f. 23/1964/10. ő. e. Államgazdasági Osztály. Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium: 
Előterjesztés a Gazdasági Bizottsághoz az idegenforgalom fejlesztése és szervezetének kialakítása 
tárgyában. 1964. április 14. 

94 Emellett újfent elhangzott az is, hogy további beruházások szükségesek (út, benzinkút, szer-
viz hálózat, csárdák stb.) amely azonban a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium szerint az egyes 
tárcák vagy megyék tervei között szerepeltek. Továbbá kívánatosnak tartották, hogy az Országos 
Tervhivatal elnöke és az építésügyi miniszter az 1964 és 1965 évek idegenforgalmi célt szolgáló elő-
munkálatait (helykijelölések, tervezések, stb.) terven kívül engedélyezze. Uo. 

95 Kimondták, hogy a feladatok megvalósítása során vegyék figyelembe külföldi hitel igénybe-
vételének lehetőségét is. Talán okulva a korábbi évek eseményeiből a határozat felelőseinek körét is 
jóval komplexebben határozták meg. (felelősök: Országos Tervhivatal elnöke, pénzügyminiszter, kül-
kereskedelmi*, belkereskedelmi-, közlekedés- és postaügyi miniszterek.) Felhatalmazást adtak arra 
is, hogy a beruházások előmunkálatait terven kívül engedélyezzék. MOL-M-KS 288. f. 23/1964/10. ő. 
e. Államgazdasági Osztály: A Gazdasági Bizottság 10.155/1964. sz. határozata az idegenforgalom fej-
lesztéséről. 1964. május 4. 

96 Azaz állásfoglalás javasolta, hogy a harmadik ötéves tervben mintegy 7500-10 000 szállodai fé-
rőhely építését irányozzák elő, amelyből 3000 férőhely lehetőleg már 1966-67 folyamán lépjen üzembe. 
A Külkereskedelmi Minisztérium pedig kezdeményezzen tárgyalásokat a szállodaépítkezések egy részé-
nek tőkés hitellel történő finanszírozásáról. Azonban nem tekintették elfogadhatónak az olyan feltételt, 
amely a létesített szálloda külföldi üzemeltetésével járna. MOL-M-KS 288. f. 15/1964/78 ő. e. Államgaz-
dasági Bizottság: Feljegyzés az Államgazdasági Bizottság 1964. április 11-i üléséről. 

97 1017/1964 (VI.6.) Kormányhatározat az idegenforgalom szervezetének kialakításáról. Törvé-
nyek és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye 1964. Bp. 1965. A Kormányhatározat szerint a Minisz-



Ugyanakkor kezdetektől voltak olyan hangok, melyek szerint sem a turiz-
mus állami szervezetrendszerbe illesztése,98 sem az elfogadott fejlesztések — 
annak ellenére, hogy fontos kérdésekben jelentettek elhatározó döntést — nem 
kellően előkészítettek, átgondoltak.99 Pedig mint már említettük a szállodaépí-
tések — kiváltképp egy a turizmus egészére kiható nagyobb szabásü beruházá-
si terv esetében — több fontos szempont egyidejű mérlegelését követelték volna 
meg.100 Figyelembe véve a korábbi évek tétlenkedését és túlzott elővigyázatos-
ságát, mintha kapkodáshoz vezetett volna az, hogy mind a dinamikusan növek-
vő forgalom mind a vezetés elvárásai egyre inkább sürgettek, miközben az ille-
tékesek a feltételek megteremtésében még mindig nem tudtak jelentős eredmé-
nyeket felmutatni.101 

Mindenestre a szakemberek 1964 nyarán nagy reményekkel tekintettek 
az Országos Idegenforgalmi Hivatal létrejötte, illetve a kilátásban helyezett na-
gyobb szabású szállodai beruházások elé. A Hivatal megalakulása kapcsán össze-
hívott konferencián102 Dr. Vitéz András az OIH frissen kinevezett vezetője en-
nek szellemében méltatta a párt és kormányszervek szerepét az idegenforga-
lom politikai, gazdasági szerepének kellő időben való felismerésében.103 Az Or-

tertanács közvetlen felügyelete alatt álló új állami szerv az idegenforgalom országos irányítását látta 
el. A Hivatal önálló tervhatósággá vált, így érvényesülhetett az ágazati szervezési elv. Fő feladatai 
közé tartozott az állami szervek turisztikai vonatkozású tevékenységének összehangolása, a szektor 
távlati és éves tervének elkészítése, az országos idegenforgalmi politika kialakítása, a több tárcát 
érintő kérdések összehangolása. 

98 A KB Építési és Közlekedési Osztálya például nemtetszését fejezte ki mind az Országos Ide-
genforgalmi Hivatal létrehozását, mind a turizmus önálló népgazdasági ággá minősítését illetően. 
„Az előterjesztésben foglalt javaslatok elfogadása eseté az Országos Idegenforgalmi Tanács egy ha-
táskör nélküli vitatkozó testület, gyakorlatilag a létrehozandó Országos Idegenforgalmi Hivatal ta-
nácsadó szerve lenne (bár elnökét és tagjait a Minisztertanács nevezné ki). Ugyanakkor az OIH — 
egy, véleményünk szerint nem kívánatos — monopolhelyzetbe kerülne az idegenforgalom terüle-
tén." MOL-M-KS 288. f. 23/1964/10. ő. e. Államgazdasági Osztály: Építési és Közlekedési Osztály fel-
jegyzése Fock elvtárs számára „Az idegenforgalom fejlesztése és szervezetének kialakítása" valamint 
„Az áruszállítás 1964. évi helyzetéről és problémáiról" című, a Gazdasági Bizottság április 22-i ülé-
sén tárgyalásra kerülő előterjesztésről. 1964. április 21. 

99 Egyesek a fejlesztésekről való döntést előkészítő anyagokat felületesnek találták. A bírálat 
szerint elmulasztották az adottságok elemzését, nem támasztották alá megfelelő érvekkel a javasla-
tokat. Az sem tisztázódott például, hogy a tervezett 1,4 milliárdos költség milyen járulékos létesít-
ményeket fedez. Biztosítva lesz-e például az emelkedő forgalommal arányos kereskedelmi hálózat 
fejlesztés. Lásd: MOL-M-KS 288. f. 15/1964/78. ő. e. Államgazdasági Bizottság: Tóth László feljegyzé-
se az idegenforgalom fejlesztése című Államgazdasági Bizottság előterjesztéshez. 1964. április 10. 

100 Nem vették figyelembe, hogy a különböző vonzerővel rendelkező területek eltérő fejleszté-
si irányokat követelnek meg, illetve, hogy a szolgáltatási színvonalat ugyancsak differenciáltan, a 
célzott vendégkör igényei szerint kellene meghatározni. Persze az sem volt egyértelműen tisztáz-
va, hogy a nyugati közép- és munkásrétegek vonatkozásában pontosan milyen csoportokat kíván-
nak megcélozni. Lásd pl.: Dr. Vadas G.: Szálláshelyek i. m. 75. 

101 A Politikai Bizottságnak az idegenforgalmi bevételek növelését előíró határozata óta to-
vább romló pénzügyi kilátásokról lásd: Földes Gy.: Az eladósodás i. m. 36-39. 

102 Az országos idegenforgalmi konferenciát Budapesten, 1964. június 30-án tartották. 
103 Nem győzték hangsúlyozni annak jelentőségét, hogy a turizmus a tervezésben külön terv-

sort kap, önálló népgazdasági ágazattá válik. Úgy vélték, hogy ez által nemcsak a beruházások vál-
nak biztosítottá, hanem hosszú évek tengődése után megtörtént a szakma végleges rehabilitációja 
is. „Amire annyi idő óta törekedtünk, aminek érdekében oly sok cikket, tanulmányt, előterjesztést 
írtunk, amit oly sokszor és sok helyen hangoztattunk, most megvalósult: az idegenforgalom szak-



szágos Idegenforgalmi Hivatal létrejötte valójában azonban nem jelentette még 
csak a turizmus egységes állami irányításának megteremtését sem. Irányítási 
körébe csak a hivatali, illetve utaztató szervezet került, a szálláshelyi, vendég-
látó, illetve egyéb létesítményekkel kapcsolatos beruházások továbbra is a Bel-
kereskedelmi Minisztérium Vendéglátó és Idegenforgalmi Főosztályának fel-
ügyelete alatt maradtak.104 

Az ugyanekkor bemutatott szállodafejlesztési program számadatai pedig 
máris eltértek némiképp a pár hónappal korábban elfogadottaktól. E szerint 
végül az 1400 millió forintos fejlesztésből 1210 milliós beruházás lett. Ebből a 
harmadik ötéves terv végéig a Balatonnál 4810, Budapesten 4740, a Dunaka-
nyarban 480 tehát összesen 10 030 szállodai férőhely megvalósítását tervezték 
el a kapcsolódó vendéglátó- ipari beruházásokkal.105 A koncepció vonatkozásá-
ban továbbra is mindössze annyi fogalmazódott meg, hogy luxusszállók helyett 
a külföldi értelemben vett polgári igényeknek megfelelő, az idegenforgalom ke-
reskedelmi érdekeit szolgáló szolid szállásokra van szükség. Továbbá a fejlesz-
tések alapelvét fogja képezni, hogy „a kivitelezés megkönnyítése érdekében, va-
lamint gazdasági okokból, minél koncentráltabb és nagyobb üzleteket, illetve 
szállodakomplexumokat kell létrehozni."106 A fejlesztés irányvonala e szerint 
lényegében az 1962-ben kialakított olcsó, tömegigényeket kielégítő típusszállo-
dákra összpontosító elképzelések továbbfejlesztése mentén alakult ki. A rendelke-
zésre álló forrásokat ezen túl is minél költséghatékonyabban, a rövidtávú mennyi-
ségi növekedés érdekében, akár a minőség rovására kívánták felhasználni. 

Pedig a fenti elvek szerint megvalósuló fejlesztések ismertetett hátulütői 
a megvalósított beruházások esetében már ekkora kiütköztek. Ellentétben a hi-
vatalosan hangoztatott állásponttal, az újonnan épült Balaton part i szállodák 
nem biztosították a nyugati üdülővendég kielégítő nívón történő kiszolgálását, 

mává lett." Dr. Vitéz András: Most rajtunk a sor, hogy az előlegezett bizalomra méltóak legyünk. 
Idegenforgalom 1964. június-július. 6. 

104 Lásd pl.: Dr. Kovács L. - Takács J.: Az idegenforgalom alakulása i. m. 102. Ráadásul a poli-
tika által vezérelt bürokratikus gazdaságirányításból fakadó sajátosságok — a szektornak a pártál-
lami szervezetrendszerbe való hatékonyabb beágyazása mellett — fennmaradtak. így az OIH mind 
a turisztikai koncepcióra, mind a szállodafejlesztésekre vonatkozóan legfeljebb javaslatokkal élhe-
tett a valódi döntéshozók felé. 

105 A 200 millió forintnyi összeg elmaradása — a Balaton-partra és a Dunakanyarra szánt vál-
tozatlan pénz mellett — valószínűleg a budapesti szállodákra szánt 540 millió forint 340 millióra 
csökkenésével függött össze. Az 1,2 milliárd forint elméletileg a következő beruházások megvaló-
sulását jelentette. Tizenkilenc szállodakomplexum 10 030 ágy férőhellyel, mintegy 5000 éttermi, 
2500 eszpresszó és 1000 bár férőhellyel. Továbbá három nemzetközi színvonalú bár 700 férő-
hellyel, nyolc-tíz Balaton menti „idegenforgalmi csárda," 1000 főnyi munkásszállás, két központi 
raktár és cukrászüzem szintén a Balaton két partján. A szállodai beruházásokból első ütemben 
Budapesten 1690-nek, a Balatonnál 1570-nek kellett megépülnie. A továbbiakban pedig Budapes-
ten 3050, a Balatonnál 3240, a Dunakanyarban 480 férőhely lett előirányozva. Lázár Géza: A har-
madik ötéves terv végéig 10000 új szállodai férőhelyet létesítünk. Idegenforgalom 1964. június-júli-
us. 13-14. 

106 Nyilvánvalóan az idegenforgalom kereskedelmi érdekeit szolgáló, külföldi értelemben vett 
polgári igényeket kielégítő szálláshelyek említésekor a nyugati vendégkör igényeit kielégítő minő-
ségre gondoltak. Azonban mint hamarosan látni fogjuk a gyakorlati megvalósítás során meglehető-
sen „szolid szállások" létesültek, a nyugatias nívó rovására. Dr. Vitéz A.: Most raj tunk a sor i. m. 
9 , ill.: Lázár G.: A harmadik ötéves terv végéig i. m. 13. 



és az idegenforgalom kereskedelmi érdekeit sem szolgálták megfelelően. Nem 
rendelkeztek például olyan alapvető szolgáltatásokkal, mint az épületen belüli 
étterem, illetve megfelelő szórakozási lehetőséget nyújtó saját helyiség.107 „Vé-
leményünk szerint a Balaton part ján létesült szállók technikai felkészültségük-
kel a bolgár tengerpart létesítményeinek szintjét nyújtják," adott reális képet 
az IBUSZ vezérigazgatója a beruházások piaci versenyképességéről.108 Továbbá 
többnyire környezetük sem biztosított az adott szállodatípusnál elvárható, az 
időjárás szeszélyétől független kikapcsolódási lehetőségeket.109 Ennek kapcsán 
az érintettek ismét nyomatékosítani kívánták, hogy a továbbiakban különösen 
a Balatonnál és a Dunakanyarban nem elégséges a szálláshely kapacitás növe-
lése, hanem komplex fejlesztésre van szükség.110 

De az adott fejlesztési irány felvetett egy további lényeges problémát, az 
idényszerűség kérdését. A szakemberek az illetékesek terveit megismerve egy-
re gyakrabban hívták fel a figyelmet a szezon széthúzásának fontosságára, il-
letve az idényszerű forgalomra való berendezkedésből fakadó hátrányokra.111 

Ennek megfelelően szükségesnek tartották az apparátus által elfogadott terve-
zetet felülvizsgálni, hogy a várható igényeket, az ország turisztikai lehetőségeit 
hosszabb távon is figyelembe vevő megoldások szülessenek.112 Többek között 
síkra szálltak azért, hogy a több ezer új szállodai férőhelyet biztosító program 
megvalósítása során legalább a főváros vonatkozásában az egész évre tervezzék 
az idegenforgalmi szezont.113 

A szektor, illetve a népgazdaság javát hosszútávon szolgáló, a fejlesztése-
ket differenciáltan meghatározó turizmusfejlesztési koncepció megalkotására 
azért sem került sor, mert a döntési pozícióban lévők részéről a megfelelő adott-
ságok felmérése ismételten elmaradt.114 Ráadásul a „balkáni színvonalú" fejlesz-

107 Lásd p l : Schiffer Pál: Az idegenforgalom csúcsszervét munkájában minden erőnkkel, lel-
kesen támogatjuk. Idegenforgalom 1964. június-július. 19. 

108 A bolgárok versenyképességüket az átlag alatti színvonalnak megfelelő olcsó árakkal bizto-
sították. Ugyanakkor Magyarország ezt a nívót magasabb minőségűként drágábban értékesítette. 
Igaz — tette hozzá Schiffer Pál — az adott keresletnövekedés mellett ez is lehetséges. Uo. 19. 

109 Lázár Géza a Belkereskedelmi Minisztérium Vendéglátó-ipari Főigazgatóságának vezetője 
ennek kapcsán Tihany példáját említette, ahol városoktól távol különös nehézséget jelent a szóra-
koztatás megoldása. Persze a beruházóknak illet volna kezdetektől tisztában lenni azzal, hogy az 
üdülőszállók estében a megfelelő kikapcsolódási lehetőségeket is biztosítani kell. Lásd: Lázár G.: A 
harmadik ötéves terv végéig i. m. 12. 111.: Dr. Vadas G.: Szálláshelyek i. m. 85-86. 

110 Lázár G.: A harmadik ötéves terv végéig i. m. 14. 
111 „Minden lehetőségünk megvan, hogy az úgynevezett főidényt megnyújtsuk, az elő- és utó-

szezon közötti különbségeket, határokat fokozatosan eltöröljük...Fel kell mérni és bővíteni a tava-
szi és őszi idegenforgalmi lehetőségeket, szervezéssel és jó propagandával kell elősegíteni azt a régi 
törekvésünket, hogy a magyar idegenforgalmi év januárral kezdődjön és decemberrel érjen véget." 
A központi szállodai diszpécser-szolgálat jelentősége. Idegenforgalom 1964. február. 19., ill.: Dr. 
Lantos György: Idegenforgalom-idényszerűség. Idegenforgalom 1964. június-július. 23. 

112 Schiffer P.: Az idegenforgalom csúcsszervét i. m. 19. 
113 Schiffer Pál: Új feltételek- új feladatok. Idegenforgalom 1964. február. 5. Annak ellenére 

például, hogy Budapest szállodaipara 1963-ban az őszi és téli hónapokban is majdnem teljes üzem-
mel dolgozott — a szobák igénybevétele novemberben meghaladta a kilencven százalékot — a 
Lágymányoson épülő új szálloda tervezésénél sokáig vita folyt arról, hogy idényszálló legyen-e, 
vagy pedig téli-nyári üzemelésű. Végül nem idényszállóként épült fel. Lásd: Februárban elkezdik a 
lágymányosi szálloda építését. Idegenforgalom 1964. január. 8. 

114 Lásd: Uhlik Rudolf: Idegenforgalom egész évben. Idegenforgalom 1964. november. 7-9. 



téseket megvalósítani szándékozó program — figyelembe véve az évek során 
felhalmozott elmaradást, a dinamikusan növekvő keresetet, illetve a szocialis-
ta versenytársak beruházásait — egyáltalán nem volt nagymértékűnek te-
kinthető.115 

Visszatérő kérdések 

Az 1964-es nyári szezon elhozta a magyar idegenforgalom első komoly 
erőpróbáját.116 Összességében több mint 1 300 000 külföldi állampolgár fordult 
meg Magyarországon.117 A pártközpontban az illetékesek többsége ekkor szem-
besülhetett azzal, amit a szakemberek jó előre jeleztek, hogy a jelentősen meg-
növekedett, területileg, szezonálisan erőteljesen koncentrált forgalom megfele-
lő szintű lebonyolítására az ország az adott felkészültség mellett alkalmatlan. 
Ráadásul „messze" volt még az 1966-67. évre betervezett több mint 3000 új fé-
rőhely átadása is, ezért alternatív megoldások után kellett nézni. A szezon ta-
pasztalatai hatására az év őszén intézkedések sorának megtételére tett javasla-
tot az Országos Idegenforgalmi Hivatal, hogy 1965-ben, illetve a továbbiakban, 
a várt szállodai beruházások megvalósulásáig biztosítható legyen a vendégek 
kulturált fogadása. Ehhez a meglévő beruházási terveken felül további forrá-
sokra nyújtották be igényüket.118 

Az Országos Tervhivatal azonban a korábbi gyakorlatának megfelelően 
túlzónak és teljesíthetetlennek tar tot ta a turizmus újabb kívánságait. „Mint-
hogy a többletigény zöme klasszikus értelemben vett építés, annak kielégítése 
csak a népgazdaság teherbíró képességének arányában és a már számításba 
vett lakásépítési, mezőgazdasági, valamint szociális-, kulturális létesítmények 
terhére volna lehetséges. Éppen ezért 1965-re a javasolt mértékű fejlesztést 

115 Lásd pl.: Dr. Záhonyi Ferenc: A fizetővendég-szolgálat, a campingek és motelek a szálláska-
pacitás tartalékai. Idegenforgalom 1964. június-július. 20. 

116 Lásd pl.: „Mindnyájunk előtt azonban világos és ez az idegenforgalmi szezon előrelátható-
an fájdalmas bizonyítékokat fog arra szolgáltatni, hogy szálloda és éttermi hálózatunk még mindig 
elmaradott." Lázár G.: A harmadik ötéves terv végéig i. m, 11. „Ebben a periódusban ismerkedett 
meg a magyar kereskedelem és szállodaipar a tömeges turizmussal, ekkor kezdődött el az alkal-
mazkodás nehéz szakasza." A belkereskedelem négy évtizede i. m. 122. 

117 Csak a szocialista országok viszonylatában átlépte milliós nagyságrendet (1.100 000 fő), a 
tőkés turisták száma pedig meghaladta a 200 000-et. Ez azt jelentette, hogy a forgalom egy éven 
belül több mint kétszeresére emelkedett. (1963-hoz képest (584 000 fő). MOL-M-KS 288. f. 5/1965/370. 
ő. e. Építési és Közlekedési Osztály - Adminisztratív Osztály: Jelentés a Politikai Bizottságnak. 
Idegenforgalmunk helyzete és fejlesztésének elvei. Az útlevélkiadás helyzete. 1965. július 13. 

118 Például szükségesnek tartották mindenekelőtt a Balaton-part campinghálózatának rend-
kívüli fejlesztését, akár az érvényben lévő beruházási előírások felfüggesztésével, továbbá a fizető-
vendég-szolgálat hálózatának bővítését. Emellett kiemelték a vendégek szórakoztatását biztosító 
szolgáltatások gyors kiépítésének szükségességét. „Forgalmas helyeken teniszpályákat, minigolf 
pályákat kell létesíteni, a szükséges anyagi alapok biztosításával lehetővé kell tenni a vitorlázás és 
a vízisí, játékautomaták és a rossz időben igénybe vehető egyéb szórakozási lehetőségek beállítását. 
Budapesten és a Balaton partján játékszalonok létrehozásáról is kell gondoskodni. " MOL-M-KS 288. f. 
23/1964/22. ő. e. Allamgazdasági Osztály. Országos Idegenforgalmi Hivatal: Előterjesztés a Gazdasági 
Bizottsághoz az idegenforgalom legsürgősebb feladatairól. 1964. szeptember 14. 



nem tartom megvalósíthatónak, hanem csak szerényebb fejlesztést látok elő-
irány ozhatónak. "119 

Ugyanakkor a Gazdasági Bizottság tavaszi határozatának megvalósulása 
is veszélyben forgott a megfelelő anyagi eszközök hiányában. Ennek értelmé-
ben — mint emlékezhetünk — 1966-67-re 3000 ággyal kellett növelni a szállo-
dai férőhelyek számát. Az ütemszerű végrehajtáshoz, figyelembe véve az 1964. 
évi teljesítést illetve elmaradást, 1965-ben mintegy 130 millió forintnyi beruhá-
zásra volt szükség. Azonban az éves tervben előreláthatóan mindössze 43 millió 
állt rendelkezésre. Ez lényegében csak az 1964-ben beindult és folyamatban 
lévő beruházások befejezéséhez tűnt elégnek. 

A Gazdasági Bizottság 10.232/1964. sz. határozatában azonban az Orszá-
gos Idegenforgalmi Hivatalnak „adott igazat," tehát úgy tűnt , hogy a turizmus-
sal kapcsolatos álláspont végleg megváltozott.120 A GB egyéb fontos rendelkezé-
sek mellett utasította az Országos Tervhivatal elnökét, hogy bocsásson az OIH 
rendelkezésére 126 millió forint beruházási hitelt campinghelyek létesítéséhez, 
a Belkereskedelmi Minisztérium rendelkezésére pedig 50 millió forintot keres-
kedelmi hálózatfejlesztésre. Továbbá kötelezte az OT elnökét, a pénzügy- és 
építésügyi minisztert, hogy biztosítsák a központi keretből a létesítmények ter-
vezéséhez és kivitelezéséhez szükséges kapacitást.121 

Ennek ellenére 1965-ben, amikor a Politikai Bizottság is napirendjére tűz-
te az idegenforgalom helyzetét és ennek kapcsán megvizsgálták a beruházások 
állását, az illetékesek kínos kérdésekkel szembesültek. Az apparátusban a kö-
vetkező ötéves terv turizmusfejlesztését illetően nagyobb volt a zűrzavar, mint 
korábban bármikor. A pártközpont képtelen volt tisztázni, hogy a GB határoza-
ta szerint 15 000-re emelkedő szállodai férőhelyek, illetve 61 000-re növekvő 
camping helyek milyen költségigényeket támasztanak a népgazdasággal szem-
ben, illetve mennyiben áll valóban rendelkezésre az anyagi fedezet. 

A szállodafejlesztések kapcsán például ismét 1,5 milliárd forintos szükség-
letet emlegettek, de valahonnan előbukkant négymilliárdos igény is. Azt sem 
tudták meghatározni, hogy ezt a korábbiaknál jóval nagyobb összeget a keres-
kedelem és szolgáltatásfejlesztés mellett pontosan mire fordítanák.122 Ugyan-

119 Az előterjesztés csak camping, bolthálózat, gép- és járműpark bővítésre több mint 200 mil-
lió forintos beruházási igényt támasztott. Ehhez még hozzájött volna a benzinkút hálózat bővítése, 
javító-szolgáltató üzemek lésítésének költsége. Az Országos Tervhivatal elnökhelyettese szerint az 
előterjesztésben szereplő követelések egyrészt indokolatlanok (camping fejlesztés), másrészt a for-
rások hiányában megvalósíthatatlanok voltak. Lásd: MOL-M-KS 288. f. 23/1964/22. ő. e. Államgaz-
dasági Osztály. Dr. Jávor Ervin az OT elnökhelyettesének észrevétele az idegenforgalom legsürgő-
sebb feladatairól szóló GB előterjesztés határozati javaslatához. 1964. szeptember 12. 

120 1965 nyarán már hét milliárd devizaforinttal tartozott az ország tőkés viszonylatban, ez ti-
zenöt százalékkal felülmúlta az ugyanazon évi teljes konvertibilis export összegét. Ezzel együtt 
1964-től érezhetően változott, egyre realistábbá vált a gazdaságpolitikai szemlélet. Lásd: Földes 
Gy.: Az eladósodás i. m. 39. 111.: Pető I. - Szakács S.: A hazai gazdaság négy évtizede...i. m. 
425-427., Berend T. /.; Gazdasági útkeresés i. m. 177-179. 

121 MOL-M-KS 288. f. 23/1964/22. ő. e. Államgazdasági Osztály: A Gazdasági Bizottság 10.232/ 
1964. sz. Határozata az idegenforgalom legsürgősebb feladatairól. 1964. október 3. 

122 A pártközpont ennek kapcsán végül annyit tudott kideríteni, hogy a négymilliárdos beru-
házási igény a GB által jóváhagyott fejlesztési programon felül jelentkezik, amire abból lehet követ-
keztetni, hogy a szállodai férőhelyeket összesen harmincezerre javasolják növelni. Lásd: MOL-M-KS 



akkor a beruházó Belkereskedelmi Minisztériumban mindössze 800 millió fo-
rint biztosításáról tudtak az ötéves terv vonatkozásában. Az egy éve beígért 
10 000 szállodai férőhelyből pedig a legjobb esetben 7500 férőhely megvalósítá-
sát látták lehetségesnek, ismét a színvonal kárára. 

Ráadásul a minisztérium megismételte a fél évvel ezelőtt elhangzottakat, 
miszerint egyelőre az 1967 év végéig tervezett 3000 férőhely megvalósulása is 
veszélyben van.123 A bürokratikus gazdaságirányítás tehát az idegenforgalom 
pozícióit megerősítő párthatározatok ellenére sem tudta biztosítani a forgalom 
által támasztott igények kielégítését. Elképzelhetőnek tűnt , hogy — növekvő 
devizaszükséglet mellett — a szállodaépítések ismét áldozatául esnek más ideo-
logikusan meghatározott, a tervezésben felülreprezentált gazdaságpolitikai cé-
loknak. 

A fejlesztési koncepció helyessége is számos ponton megkérdőjeleződött az 
előző év tapasztalatai alapján. Az illetékesek például a forgalom koncentráltságá-
nak oldására több az idény elnyújtására vonatkozó javaslatot tettek.124 Felvetették 
a szállodafejlesztések tervezett irányvonalának oly módon korrigálását, hogy a 
létesítendő épületek egy része mégis egész évben üzemeltethető, külföldiek fo-
gadására alkalmas, gyógy- és üdülőszálló legyen.125 Továbbá újfent felmerült a 
turisztikai szolgáltatások elégtelensége, a komplex fejlesztés szükségessége.126 

„Mi úgyszólván nem rendelkezünk olyan kereskedelmi hálózattal, ahol a tőkés 
országokból érkező külföldiek nagy választékban, devizáért vásárolhatnának."127 

288. f. 15/1965/100. ő. e. Államgazdasági Bizottság: Feljegyzés Párdi Imrének az idegenforgalom 
fejlesztéséről. 1965. május 18. 111.: MOL-M-KS 288. f. 15/1965/100. ő. e. Államgazdasági Bizottság: 
Feljegyzés Nyers Rezső részére. 1965. május 24. 

123 MOL-M-KS 288. f. 15/1965/100. ő. e. Államgazdasági Bizottság: Válasz Rév Lajosnak az 
idegenforgalom fejlesztéséről. 1965. május 19. 

124 így az elő- és utószezonban árkedvezmények bevezetését kezdeményezték. A területi kon-
centráltság csökkentése érdekében pedig indítványozták a szóba jöhető vidéki városoknak (Pécs, 
Sopron, Szeged, Eger) —szintén árkedvezmények alkalmazásával — a forgalomba való nagyobb 
mértékű bekapcsolását. Emellett a főszezonon kívülre helyezett kulturális és sportrendezvények 
növelését említették. MOL-M-KS 288. f. 5/1965/370. ő. e. Építési és Közlekedési Osztály - Admi-
nisztratív Osztály: Jelentés a Politikai Bizottságnak. Idegenforgalmunk helyzete és fejlesztésének 
elvei. Az útlevélkiadás helyzete. 1965. július 13. 

125 Ismét szóba hozták, hogy a szállodaépítési program megvalósulásáig a férőhelyek növelését 
a fizetővendég-szolgálat bővítésével illetve a campinghálózat fejlesztése útján lehet elérni. A forga-
lom növekedésével egyre nagyobb mértékben voltak kénytelenek igénybe venni a magánosok ingat-
lanjait, elsősorban a Balaton mentén. így 1959-1965 között a kiegészítő szálláshelyek vendégforgal-
ma évről-évre a szálloda jellegű férőhelyekét meghaladóan nőtt és 1965-re részesedésük elérte a szál-
láshelyek egyharmadát. Lásd: Dr. Kovács L. - Takács J.: Az idegenforgalom alakulása i. m. 245-252. 

126Azonban a szolgáltatások egybehangolt fejlesztése gyakran abban az esetben sem sikerült, 
amikor erre mind a pénz, mind az akarat megvolt. Az Államgazdasági Bizottság „elrettentő példa-
ként" a balatoni Kilián telep esetét említette, ahol elkészült ugyan az ÁBC áruház, az önkiszolgáló 
étterem, de a camping nem épült fel. Lásd: MOL-M-KS 288. f. 15/1965/100. ő. e. Államgazdasági 
Bizottság: Az idegenforgalom helyzete, fejlesztése. Az útlevélkiadás helyzete. 1965. július 5. 

127 A nagy idegenforgalmat bonyolító országok deviza bevételeik nagyobb részét éppen a vásár-
lások, szórakozások, belépődíjak stb. révén szerzik, állapították meg. Ezért a továbbiakban célirá-
nyosabb, a devizabevételeket növelő szolgáltatás-fejlesztést javasoltak. Például az elsősorban külföl-
diek számára fenntartott szállodákban, camping táborokban speciális sportolási, szórakozási lehető-
ségek megteremtését, a tőkés valutáért árusító boltok hálózatának bővítését. MOL-M-KS 288. f. 5/ 
1965/370. ő. e. Építési és Közlekedési Osztály - Adminisztratív Osztály: Jelentés a Politikai Bizott-
ságnak. Idegenforgalmunk helyzete és fejlesztésének elvei. Az útlevélkiadás helyzete. 1965. július 13. 



Az Államgazdasági Bizottság egyetértett a javasoltakkal és helyeselte, 
hogy a hotelépítésekre előirányzott eszközök egy részét — ha új gyógyszállók 
építésére nem is áll rendelkezésre elég forrás — csoportosítsák át néhány egész 
évben üzemeltethető gyógyszálló korszerűsítésére.128 A Belkereskedelmi Mi-
nisztérium azonban nyomban hangot adott egyet nem értésének. Az esetleges 
nagyobb arányú, állandó jellegű szállodai férőhelybővítést, összemérve a biztos 
nyári kihasználtsággal, bizonytalan megtérülésű, felesleges kockázatot vállaló 
elképzelésnek értékelték.129 

Hiába mutatott rá a szakma az idény széthúzását lehetővé tevő téli ide-
genforgalom megalapozásának fontosságára ismétlődően. Az apparátusnak a 
szállodai beruházásokban elsődleges szerepet játszó szervei, az Országos Terv-
hivatal, Belkereskedelmi Minisztérium a mennyiségi növekedést előtérbe he-
lyező álláspontot képviselte.130 Valóban ahhoz, hogy a vendégek a nyári csúcs-
időszakon kívül is felkeressék a Balatont az egész évben üzemelő szálláshelye-
ken túl többre, szemléletváltásra, új turisztikai koncepcióra lett volna szükség. 
Lássuk ilyen előzmények után a Politikai Bizottság hogyan vélekedett az addigi 
eredményekről, illetve miként határozta meg az ország továbbiakban folyta-
tandó turizmusfejlesztési politikájának kereteit. 

„Azt is látják, hogy túl nagy bécsi-szeletet adunk. Szinte lelóg a tányérról. "131 

A Politikai Bizottság 1965. július 20-án tárgyalta meg az idegenforgalom 
helyzetét, valamint fejlesztésének elveit. A felszólalások többsége a devizabevé-
telek növelése érdekében szükséges intézkedésekhez kapcsolódott. A pártveze-
tés szemében a turizmus ekkor már elsődlegesen, mint bevételi forrás bírt je-
lentőséggel. így többek között Kádár Jánosban és Biszku Bélában is megfogal-
mazódott az arra vonatkozó kérdés, hogy ténylegesen mekkora haszonnal jár a 
megnövekedett forgalom? Nyers Rezső ezzel kapcsolatban elismerte, hogy pon-
tos adatokkal a szakemberek sem tudnak szolgálni. Csak a devizát tudják mér-
ni, ezen túl azonban „bonyolult gyűrűzései vannak az idegenforgalomnak." Az 
eltelt három év fejlődését mindenképpen jelentősnek kell értékelni — tet te hoz-

128 MOL-M-KS 288. f. 15/1965/100. ő. e. Államgazdasági Bizottság; Az idegenforgalom helyze-
te, fejlesztése. Az útlevélkiadás helyzete. 1965. július 5. 

129 Például arra hivatkoztak, hogy a Balatonnál még a SZOT szállodák kihasználása sem biztosí-
tott szezonon kívül. MOL-M-KS 288. f. 15/1965/100. ő. e. Államgazdasági Bizottság: Feljegyzés Nyers Re-
zső részére. 1965. május 24, ill.: MOL-M-KS 288. f. 15/1965/100. ő. e. Államgazdasági Bizottság: Észre-
vétel az idegenforgalom helyzetéről és fejlesztésének elveiről készült jelentéshez. 1965. július 5. 

130 így amikor a sajtó hírül adta, hogy Balatonarácson az ország addigi legnagyobb üdülőszál-
lója fog felépülni, hiába figyelmeztettek a szakemberek, hogy az ú j létesítményt a téli vendégfoga-
dásra is alkalmassá kellene tenni, mert ez a Balaton téli idegenforgalmának megalapozását is je-
lenthetné. „A Balaton fejlesztésének kezdeti időszakában, jónéhány évvel ezelőtt, valóban helyes 
volt elsősorban idényszállókat építeni, hiszen a Balaton nyári idegenforgalmának kellett méltó he-
lyet teremteni. Most azonban, amikor már nagyobb szálloda-építési program kezdetén állunk, s 
ennek mintegy negyven százaléka a tó partján fog felépülni, itt az ideje, hogy olyan szállodákat lé-
tesítsünk, amelyek megteremtik a téli üdültetés lehetőségeit is." Lásd: Óriás üdülő-szálló épül 
Balatonarácson. Középdunántúli Napló, 1965. június 24, ill.: Idegenforgalom-egész évben. A szak-
ember véleménye az építendő füredi szálló létesítéséről. Napló, 1965. augusztus 29. 

131 Lásd: MOL-M-KS 288. f. 5/1965/370. ő. e. Politikai Bizottság: Jelentés idegenforgalmunk 
helyzetéről és fejlesztésének elveiről, továbbá az útlevélkiadás helyzetéről. 1965. július 20. 



zá — azonban a továbbiakban a számszerű növekedés helyett a bevételek eme-
lését kell elsődlegesnek tekinteni.132 Ugyanakkor kifejtette, hogy a „romanti-
kus nézeteket" valló „idegenforgalmi elvtársakkal" szemben fel kell lépni, akik 
a turizmus támogatását „honmentésnek" tekintik és teljesíthetetlen követelé-
sekkel lépnek fel. Nemes Dezső pedig egyszerűen túlzottnak tar tot ta az idegen-
forgalom körüli mizériát, szerinte nem lehet a külföldi turisták érkezését úgy 
beállítani, mintha ettől függne az ország sorsa.133 

Ami a szállodafejlesztéseket illeti Kádár az iránt érdeklődött, mit jelent, 
hogy 1965-ben a szállodai férőhelyek száma nem növekedett. Nem épült olyan 
férőhely, ami üzembe lépett volna, vagy valami kiesett? Azt a választ kapta, 
hogy bár 1965-ben épülnek szállodák, de nem lépnek be a forgalomba. Nyers 
Rezső ehhez hozzáfűzte, hogy értesülései szerint sincs minden rendben a szál-
lodafejlesztési programmal. Bár a Gazdasági Bizottság elfogadott egy 7500 szál-
lodai férőhelyre vonatkozó javaslatot, lehet, hogy a keretösszegből csak 6000-et 
tudnak kihozni, mert tudomása szerint csak reprezentatív szállodákra törek-
szenek. Kifejtette, hogy a rendelkezésre álló forrásokból ki kellene hozni a ter-
vezett 7500 férőhelyet, úgy, hogy első-, másod-, vagy akár harmadosztályú kö-
zös fürdőszobás férőhelyek létesüljenek. Ennek ellenére a továbbiakban a 
mennyiségi szemlélet helyett maga is a bevétel orientált turisztikai koncepció 
felé való elmozdulást támogatta. 

Ajtai Miklós, az Országos Tervhivatal elnöke egyértelműen a minőségi 
szolgáltatások felkarolását támogatta. Ehhez hozzátette, hogy bár a szálloda-
fejlesztések előkészítése a vonatkozó határozatnak megfelelően folyik, problé-
mát jelenthet, hogy az „előrehaladással" drágulnak a szállodák. A jövőben pe-
dig a gyógyszállók létesítése, a „luxus" kivitel tovább növeli a költségeket, de a 
ráfordítások a devizabevételek növekedésével meg fognak térülni, nyugtatta 
meg a kedélyeket. 

Sebes Sándor belkereskedelmi miniszterhelyettes ennek kapcsán elmond-
ta, hogy valóban felmerült, ne a számszerűségre törekedjenek, hanem a minő-
ségre és esetleg lassabban fejlesszenek. De a Gazdasági Bizottság 7510 férő-
helyről szóló határozata önmagában is csak lassú fejlődést biztosít. Ráadásul 
források hiányában még ennyi sem fog megvalósulni, mivel a Tervhivatal 800 
millióban jelölte meg a keretet, miközben a fejlesztések körülbelül 1,7 milliárd 
forintos beruházást igényelnének.134 Azaz figyelembe véve a szűkös forrásokat, 
a szállodaépítési program minden további módosítása, például gyógyszállók 
építése, a tervezett férőhelyszám növekedés megvalósítását veszélyeztetné. Vé-
gül Sebes Sándor arra is figyelmeztetett, hogy ha a Gazdasági Bizottság újabb 

132 Egyúttal nem a huszonöt millió bejövő devizaforintot nevezte a turizmus igazi pozitívumá-
nak, hanem, hogy a dollárt, rubelt olcsóbban termeli ki, mint az áruexport. Előnyösnek értékelte 
azt is, hogy az idegeneknek a magyarokétól eltérő fogyasztási struktúrájából az államnak nagyobb 
jövedelme származik. Emellett, ha egy nemzetközi tárgyaláson Magyarország ázsiója jó, abban sze-
repe van az idegenforgalomnak is fejtegette a KB gazdaságpolitikai titkára. Uo. 

133 „Helyes lenne, ha „felszámolnánk azt a rendkívüli, túlzott hajbókolást, ami a nyugati em-
berek előtt van. Normális propaganda kell. De ami most van, az hasra esés." Uo. 

134 Ugyanakkor jelezte, hogy további kiegészítő, infrastrukturális beruházásokra is nagy szükség 
van „mert tarthatatlan, hogy a szállodák textiljeit Budapestre hozzák fel tisztításra." Uo. 



határozata sem realizálódik, az a turizmussal kapcsolatos párthatározatokat 
hiteltelenné teszi, az addigi erőfeszítéseket jelentős mértékben lejáratja. 

Az ülésen elhangzottakat végül Kádár foglalta össze.135 Szerinte abban min-
denki egyetértett, hogy az idegenforgalom fejlesztése hasznos politikailag és gaz-
daságilag is. Egyes kérdésekben azonban további tájékozódást, konkrétabban ki-
dolgozott tennivalókat, intézkedési javaslatokat tartott szükségesnek, azzal, hogy 
azokat terjesszék ismét a Politikai Bizottság vagy a Minisztertanács elé, de in-
kább utóbbit javasolta. Az újabb jelentésben a fő célkitűzéseket is meg kell jele-
níteni, „hogy eddig mi volt jó és a továbbiakban mit akarunk." 

Ezzel kapcsolatban az illetékeseknek el kell dönteniük, mely kategóriá-
ban, milyen utasokat, milyen részarányban akarnak Magyarországon látni, a 
fejlesztéseket pedig ez határozza meg, tette hozzá. 

Kádár bár látszólag visszautalta a kérdés eldöntésének ódiumát az illeté-
kes apparátushoz, úgy tette ezt, hogy közben meghatározta elvárásait, melyek 
hatalmi pozíciójából kifolyólag mindenkire nézve kötelező erővel bírtak. Állás-
foglalásából az is világossá válik miért volt képtelen a pártközpont egyértelmű-
en elkötelezni magát a turizmus fejlesztésének helyes iránya mellett éveken át. 
A fejlesztések általa kívánatos irányát a következőképpen körvonalazta. „Ez 
azt jelenti, hogy kell nagyon komoly pénzt fizető emberekre is bazírozni ... 
azonkívül bizonyos meghatározott kereten belül kell lehetőséget biztosítani ol-
csó turizmusra is, de hogy mennyi az arány, azt nekünk kell meghatározni." 
Egyetértett Kállai Gyula azon véleményével, hogy Magyarországra nem a leggaz-
dagabbak érkeznek, amit az illetékeseknek szintén mérlegelni kell. A rá jellemző 
egyszerűséggel, de eredetiséggel fogalmazta meg ezzel kapcsolatos álláspontját is. 
„A nyugatiak azt is látják, hogy Magyarországon potom áron lehet üdülni. Azt is 
látják, hogy túl nagy bécsi-szeletet adunk. Szinte lelóg a tányérról." 

A turizmus lényeges összefüggéseinek, szerteágazó problematikájának felis-
merését egyrészt akadályozta a pártvezetésnek a szektorral kapcsolatos infor-
máció és ismerethiánya. A szakmaiságot háttérbe szorító profán megítélésen 
túl tovább rontották az objektív értékelés lehetőségét a mélyen rögzült ideoló-
giai alapelvek is. „A helyi lakosság érdekeltségét is meg kell vizsgálni, de bizo-
nyos dolgokat figyelembe kell venni. Nálunk nem lehet a helyi lakosságnak úgy 
érdeke az idegenforgalom, mint a kapitalizmusban." Ezért további tájékozódás 
mellett — a politikai, gazdasági célok pontosabb meghatározását követően — ki 
kell dolgozni a szocialista viszonyok között érvényesíthető érdekeltségi kereteket 
is, fejezte be a főtitkár mondanivalóját. 

Kádár diktatórikus hatalmából fakadóan megnyilatkozása nem csak ön-
nön, hanem rendszere sajátos, korlátolt és korlátozott pragmatizmusának újabb 
megnyilvánulását is jelentette. A turizmus összes lényegesnek vélt vonatkozásá-
ban egyfajta „kispolgári" középutat tartott követendőnek, ahogy oly sok kérdés-
ben.136 A PB tagok többsége nem ismerte fel a turizmus fejlesztése előtt emelke-

135 Ebben az időszakban egyértelműen kezében tartotta a vezető testületeket. Hozzászólásai 
szinte minden esetben összecsengtek a határozatok szövegeivel, ez érzékelhető ezen anyag kap-
csán is. Lásd: Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza I—II. Bp. 2003. II. 106-107. 

136 Bármilyen kérdésről legyen szó a kádári vezetés egyik fő ismérvévé vált az ebből is egy ki-
csit, abból is egy kicsit „kispolgári" álláspont követése. Lényegében ez határozta meg a turizmus 



dő valódi akadályokat. Ezek elhárítása pedig az adott politikai rendszerben 
csak a pártvezetés megfelelő útmutatásaival lett volna elképzelhető. Gyakran 
egymásnak is ellentmondó, ködös elképzelések álltak rendelkezésre a célkitűzé-
sekről, illetve, hogy azok eléréséhez milyen eszközöket kellene az illetékesek 
rendelkezésére bocsátani. így teljes bizonytalanság és zűrzavar uralkodott az 
idegenforgalmi beruházásokra vonatkozó kérdéseket illetően. 

Kádár és szűk környezetének alkalomszerű megnyilvánulásai, továbbá az 
informális keretek között ismertetett álláspontok jelentették az apparátust ori-
entáló idegenforgalmi politikát. Ezek a beavatkozások azonban nem álltak össze 
egységes koncepcióvá. A rendszer legfontosabb szereplői, akik egyébként a szoci-
alizmus diktatórikus természetéből adódóan rendszeresen hoztak szakmai kom-
petenciájukat meghaladó kérdésekben döntéseket, adósak maradtak a turizmus-
politika egyértelmű, világos meghatározásával. A mindent átpolitizáló, az appa-
rátust kézi vezérléssel irányító viszonyok között azonban alapvető kérdés volt 
egy célkitűzés valóra váltásakor, hogy a bürokrácia a párt akarataként azonosít-
hassa be az adott törekvéseket. E nélkül ugyanis a szűkebb a reszortfeladatokat 
ellátó szerveken kívül a pártközpont egésze sem tekintette lényeges kérdésnek a 
szektor fejlesztését. 

Másrészt a pártvezetés akaratának többé-kevésbé tisztázódása után sem 
volt képes az apparátus a következetes, hatékony végrehajtás menedzselésére. 
Ehelyett — mint láthattuk — pillanatnyi politikai, gazdasági feltételek által 
meghatározott, a rövid távú érdekeket előtérbe helyező, ad hoc döntések soro-
zata alakította a fejlesztés irányát. A turizmust szerteágazó összefüggéseiből 
fakadóan, nem is lehetett bürokratikus koordinációval sikerre vinni. Az illeté-
kesek részéről is hiányzott a komplex szemlélet, a szolgáltató profil, a turiszti-
kai infrastruktúra jelentőségének kellő időben való felismerése. Ugyanakkor a 
leegyszerűsített látásmód, mennyiségi szemlélet érvényesült, ami hosszú távon 
a fenntartható fejlődés lehetőségét ásta alá. 

A pártállami keretek között tehát a politikai, gazdasági eszközöket kizáró-
lagosan birtoklók köre egy évtized alatt is képtelennek bizonyult arra, hogy a tu-
rizmusfejlesztés, a szállodai beruházások programját az ideológia rendszer egyik 
alapelemének tekintett tervszerűség követelményének megfelelően elfogadja és 
megvalósítsa.137 Az ország a hatvanas évek elejétől a nemzetközi enyhülés és a di-
namikusan növekvő forgalom által nyújtott lehetőségeket megragadva mégis si-
kereket tudott felmutatni idegenforgalma növelésében. Ez minden bizonnyal kö-
szönhető volt a formálódó Kádár-rendszernek a hatvanas években folytatott vi-
szonylag rugalmas, pragmatista politikájának, mely bizonyos vonatkozásokban 
kész volt a szocializmus eszmeiségével egyébként össze nem egyeztethető komp-
romisszumokra. 

ellentmondásos fejlődését a rendszer bukásáig. Lásd pl.: Liska Tibor: Antioroszlán. Bp. 1990. 38., 
ill.: Lengyel László: Korunkba zárva. Bp. 1994. 159-161. 

137 Lásd: Liska T.: Antioroszlán i. m. 13. 



TÖRTÉNETI IRODALOM 

Jean Bérenger - Kecskeméti Károly 

ORSZÁGGYŰLÉS ÉS PARLAMENTI ÉLET MAGYARORSZÁGON 
1608-1918 

Ford. Bethlen Attila, Lajtai L. László, ifj. Benda Kálmán. Miskolczy Ambrus előszavával 
Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 477 o. 

Magisztrális munka, mind történetírói, mind politológiai értelemben. A hazai szellemi tu-
dományok fájdalmas mulasztása volt a 20. században, hogy nem alkotta meg senki a magyar par-
lamentarizmus történetét. Miskolczy Ambrus, az előszó szerzője rámutat: előbb a Horthy-korszak 
„félparlament"-je, majd az 1948 utáni diktatúra idején erre nagyon korlátozott volt a lehetőség. 
Néhány évvel ezelőtt viszont Jean Bérenger és az ugyancsak Párizsban élő Kecskeméti Károly 
együttműködésének köszönhetően megszületett a Parlement et vie Parlementaire en Hongrie, 
1608-1918 című, nagyszabású vállalkozás (Paris, 2005), s ennek fordítását jelentette meg most a 
Napvilág Kiadó. 

Parlamentünk, parlamentarizmusunk egyike azon közjogi-politikai intézményeknek, ame-
lyekre büszkék lehetünk (nem sok van). Bérenger joggal hívja fel a figyelmet arra, hogy a magyar 
kétkamarás parlament a második volt Európában az angol után, amelyik 1608-tól kezdve nemzeti 
képviseletnek számítható. 

Mind ő, mind Kecskeméti hosszú és igen eredményes pálya után jutott el a közös műhöz. 
Jean Bérenger, a Sorbonne professzor emeritusa, az újkori közép-európai történelem szakértője 
nevéhez olyan művek fűződnek, mint az osztrák abszolutizmus 17. századi pénzügyi politikájáról 
írott monográfia (1975), A Habsburg Birodalom története 1279-1918 című szintézis (1990), A tole-
rancia vagy vallásbéke Közép-Európában 1415-1792 című monográfia (2000). Kecskeméti Károly 
a legnagyobb nemzetközi levéltári szervezet (Nemzetközi Levéltári Tanács Titkársága) volt veze-
tője 1956 óta él Franciaországban. 1960-ban jelent meg a brüsszeli Nagy Imre Intézet sorozatá-
ban a 18. századi és 19. század eleji Magyarországról szóló, francia jelentéseket tartalmazó köte-
te. E francia forrásokat 2006-ban az OSZK is kiadta. Más irányú munkásságát, az 1989-ben meg-
jelent, 1790-1848 közötti magyar liberális reformtörekvésekről Rómában, francia nyelven megje-
lent nagymonográfiáját magam is közelebbről ismerem, módom volt hasznosítani is. 

A szerzők a századok kronológiája szerint osztották meg feladataikat: a 17-18. századról 
Bérenger írt, a 19-ről Kecskeméti. Mindketten kiemelik azt a tényt, hogy a Magyar Királyság, bár 
1687-től örökletessé vált, szerződésen alapult, királyi hitlevélen és eskütételen - ezek nélkül sen-
ki sem nyerhette el a magyar koronát. A nemzet tehát egyenrangú volt a királlyal - ezért is volt 
törvénytelen az udvar által nemegyszer alkalmazott Jogeljátszás" elmélete. A régi rendszer ne-
mesi hierarchiája az udvar autoriter ténykedéseinek ellene dolgozott. Ellensúlyt képezett. Bé-
renger e hullámzást követi nyomon - gondosan és árnyaltan. A nemesség egységének fikcióját il-
letően azonban véleményünk eltér. Ha nem létezett volna nálunk e fikció - mint ő véli, akkor mi-
képpen élt századokon át hazai földön az „una eademque nobilitas" eszméje? 

A munka, bár felhasználja az eddigi eredményeket, döntő mértékben alapkutatásokon 
épül. Bérenger professzor még Velencébe is elment (többször), hogy kiaknázza az Archivio di 
Stato anyagát; Kecskeméti sorra idézi az Archives du Ministere des Affaires étrangeres-ben fellel-
hető konzuli jelentéseket, illetve az OSZK kézirattárában található iratokat, leveleket. Ettől elte-
kintve: a források felhasználása, a problémaérzékelés, az objektív látószög és a szubjektív érde-
keltség kettőssége, Európa, a Monarchia és a Magyar Királyság viszonylatrendszerének összegző 
bemutatása mind önálló és eredeti kutatások eredménye. 

Bérenger és Kecskeméti közös alaptézise: a királyi abszolutizmusok korszakában Magyar-
országon nem alakult ki hasonló abszolutizmus, mert a monarchia és a dinasztia irányítói akarat-
képzésükben bennünket illetően mindig korlátozva voltak. A magyar történelem ennélfogva nem 
is lehetett más, mint király és nemesi nemzet harca, konfliktussorozata, amelynek minden szaka-



dáson és szakításon túl mindig kiegyezéssel kellett végződnie. A szerzőpáros nagy érdeme, hogy 
megjelenítik: a magyar história kiegyezések története. A magyar parlamenté nemkülönben. Ideha-
za ezt sokkal nehezebb észrevenni, mint Párizsban. 

A reformkor országgyűléseinek sorozata szinte egyidős a gravaminális politika elleni harc-
cal. Éppen ezért annak számára, aki e korszakkal foglalkozik, különös érzés a nemesi nemzet 
„gravamina et postulatá"-iról elismerő oldalakat olvasni. Holott a 17-18. században a sérelmek 
felvetése nélkül lehetetlen volt az ország dolgaiban bárminő kompromisszumot elérni, s Bérenger 
professzor, ki 1973-ban a Sorbonne Documents sorozatában az 1655-1681 között ta r to t t magyar 
diéták sérelmeit adta ki, ezúttal is teljes joggal mutat ja be — országgyűlésről országgyűlésre — a 
nemesi nemzet sérelmeit. Annál hasznosabb ez, mert naplók e tárgyalásokról nem mindig készül-
tek, s ha igen, azok a részletekről nem, vagy kevéssé szólnak. 

Bérenger az erdélyi országgyűlés első ülésének a három erdélyi nemzet 1437-ben tartott 
gyűlését tekinti. Hozzáteszi: a román parasztok ebből s a következő ülésszakokról ki voltak zár-
va. így van, de hát a magyar jobbágyok sem jár tak jobban. Ennek még nem volt sok köze a nemze-
tiségi kérdéshez. Horvátországról szólva a nyújtott kép hajszálpontos: a „partes adnexae" saját 
államiságát, utóbb önálló nemzet voltát a magyar alkotmány valóban mindig elismerte. 

A 17. századi alkotmányos konfliktus stációiról a szerzőtől leginkább a velencei szenátus Sé-
créta Dispacci da Germania közlései alapján kapunk tudósítást. Az idegen szem „rálátása" a tör-
téntekre e diplomáciai megfigyelésekben érvényesül a legplasztikusabban. Battista Nani 1658-ban 
kelt megállapítása például sok esztendőre érvényes: „...A magyarok engedetlenek és ellenszegülők 
minden hatalommal szemben és csak akkor engedelmeskednek, ha úgy tetszik nekik." A Habs-
burg-monarchiával való házasságban csakugyan érdekházasságról volt szó, de Bérenger nyilván na-
gyon jól tudja, hogy az érdekházasság is házasság. A szükségszerűség dominált. A két félnek egy-
szerűen szüksége volt egymásra. (Erről a „házasság"-ról utóbb Széchenyi is írt, több mint kétszáz 
évvel később.) 

A szerző az 1608. évi országgyűlés I. törvénycikkelyében jelöli meg a kétkamarás törvény-
hozás megszületését. Földesúri monopóliumok egyfelől, teljesítetlen udvari ígéretek másfelől, de 
a hatalom mégiscsak megoszlott. S 1664-től kezdve a Habsburgoknak látniuk kellett: túlsúlyt el-
érhetnek, hosszabb idejű és egyoldalú erőhatalmat azonban nem. A királyi hitlevelek feltételeit 
olvasni ma már olykor megmosolyogtató, hiszen végrehajtásuk nagyrészt a katonai helyzet függ-
vénye volt, de Bérenger azt is kifejezően megjeleníti, hogy a császáriak protestánsellenessége, to-
leranciahiánya milyen katasztrofális következményekkel járt. I. Lipót magyar politikája például 
kiváltott egy negyvenéves polgárháborút. S 1681-ben még ő is kiegyezésre kényszerült. Másrészt 
a főurak hivatali karrierre áhítoztak, hitbizományokra. Meg is kapták. Az indigenák leginkább a 
császárhű „fejbólintókból" kerültek ki. S a az akkori kiegyezést Bérenger találó megjegyzése sze-
rint ismét követhette a „süketek párbeszéde". 

Ugyancsak lényeglátó a szerző meghatározása a Rákóczi-szabadságharcról: „II. Rákóczi Fe-
renc Franciaország pénzügyi és technikai segítsége ellenére súlyos nehézségekkel szembesült eb-
ben az archaikus berendezkedésű országban, ahol egy mélységesen megosztott, minden moderni-
zációt ellenző és önző nemesség kezében volt a hatalom." 

E Bérenger-féle fejezetek anyag- és adatgazdagsága, tényközpontúsága elsősorban a törvény-
és alkotmányos rendelkezés-magyarázatokban válik instruktíwá. Kivéve a Pragmatica Sanctióét, 
pedig az utóbb tudvalevőleg az 1867. évi kiegyezéshez vezető út alaptörvénye lett. Mária Terézia 
korszakának elemzéséből pedig a Haugwitz-féle államreformról szóló tájékoztatás hiányzik. Ez még 
akkor is nagymértékben befolyásolta az országot, ha az uralkodónő, majd a fia negyedszázadon át 
országgyűlés nélkül kormányzott. 

Néhány elírást — alighanem a fordító (is) tehet róluk — korrigálnom kell. Nálunk vulgár-
marxista reminiszcenciákat idéz, ha Magyarországot Ausztria „gyarmata"-ként említik. Függő 
ország volt, de nem gyarmat. Magyarország önállósága nem szűnt meg teljesen az osztrák uralom 
alatt. A szászok nem a 14. században költöztek be Erdélybe, hanem már II. Géza idején. Viszont az 
erdélyi fejedelmek nem folytattak, mert nem folytathattak Bécstől és Konstantinápoly tói „szinte 
teljesen független" politikát. Az évszámok elírásaival Bérenger fejezeteiben ugyan kevesebb a baj, 
mint a 19-20. századról szólókban (erre még visszatérek), de itt is akad: a szerző Habsburg-mo-
narchiáról szóló dolgozatának megjelenési évszáma helyesen: 1985. 

Kecskeméti Károly nagy érdeme, hogy felfedezte Kállay Ferencnek, Kölcsey ifjúkori barát-
jának kéziratos művét, A nemzeti képviselet tudományát. Ebben Kállay már a reformmozgalom 
kezdetén olyan nagy jövőjű javaslatokat tesz, mint a birtokbírhatás nemesi monopóliumának, a 



hitbizományoknak, a nemesi adómentességnek, valamint az úriszéknek a megszüntetése. Fontos 
az a javaslata is, hogy a nemzeti képviselet legyen független a születési kiváltságtól, bármilyen 
vagyoni, nemzetiségi vagy vallási különbségtől. Továbbá, hogy az országgyűlésen minden tárgyról 
tanácskozni lehessen. Aláhúzom Kecskeméti következtetését: a magyar liberális reformmozga-
lom a felvilágosodásban gyökerezik, valamint, hogy a Hitel szerzője 1790 szellemiségéhez tért 
vissza. Azért az utóbbihoz hozzátenném: ezt az európai romantikával, romantikus liberalizmus-
sal ötvözte. S nemigen tartom szerencsésnek a szóban forgó kéziratos műnek a Hitel mellé állítá-
sát (különösen címben nem!), mert Kállay pár évvel később megírta mélyen reakciós A Szózat 
critical bírálatja című művét - szembefordulva régebbi liberális velleitásával. (A pályafordulatra 
Kecskeméti maga is egyik jegyzetében utal.) 

Kiváló a Hajnóczyról szóló beszámoló. Az említett összefüggés 1790 és 1848 között evidencia-
szerűen kitűnik belőle. A reformkor programja már csakugyan adva van a közrendű szerémi alispán 
műveiben. Társadalomszemléletben, de közjogilag is valóban ő az első politikai gondolkodónk. 

A független Magyarország esélyei? Ezzel kapcsolatosan a munka ismét sarkigazságot mond ki, 
idézem: „Az újkor diplomatái tulajdonképpen nem voltak képesek egy Ausztriától független magyar 
államot elképzelni. Az európai rendszernek nem volt szüksége még egy kétséges életképességű part-
nerre azon az áron, hogy a Habsburg Birodalom másodrendű hatalommá süllyedjen. Egyetlen hiva-
talban levő európai államférfi sem tervezte sem 1710-ben, sem 1790-ben, sem 1848-ban, sem pedig 
1860-ban, hogy a független Magyarország megteremtését kezdeményezze vagy akár csak elősegítse." 

Némi kibővítéssel találó az is, hogy a liberális Magyarországot, a parlament intézménye 
hozta létre. Egy kiegészítéssel: és a sajtó. Kecskeméti említi a reformkori folyóiratokat, de kö-
zöttük az 1834-ben induló Tudománytár és az 1817-1841 között havonta megjelenő Tudományos 
Gyűjtemény is megérdemelte volna az említést. Mindkettőben sok érdekes, reformer szellemű írás 
jelent meg. 

A centralistákat Kecskeméti nagyon szereti, sokra becsüli. Szépen emlékezik meg politikai 
törekvéseikről. Csak a számadatok nem stimmelnek. Eötvös József nem 1874-ben halt meg, ha-
nem három évvel korábban. Szalay Lászlónak az évszámai kimaradtak, 1848-ban nem volt a kor-
mány párizsi, majd londoni követe, hanem Frankfur tban képviselte teljhatalmú megbízottként 
hazáját. Já r t 1848 folyamán az előbbi két fővárosban, de párizsi követ, egyszersmind a nyugati 
magyar diplomácia vezetője gr. Teleki László volt, s Palmerston Szalayt fogadni sem volt hajlan-
dó. A Budapesti Szemlében csakugyan közölt kétrészes cikket - de nem az esküdtszék, hanem a 
kodifikáció érdekében. Az esküdtszékről külön füzetet publikált a Budapesti Szemle után, 1842-
ben. Csengery Antal nem 1846. január l-jén vette át Szalaytól a centralista Pesti Hírlap szerkesz-
tését, hanem félévvel korábban. Ez az orgánum pedig a centralisták szerkesztésében nemcsak 
nagy eszmékről cikkezett — mint a szerző állítja —, hanem Madách Imre, Irinyi József, Pákh Al-
bert, Pálffy Albert, Emődy Dániel révén haza és nagyvilág, megyék és Pest-Buda időszerű napi je-
lenségeiről is. Az előbb felsorolt publicistáknak sok tekintetben igazuk volt, de Wesselényi Mik-
lós, az árvízi hajós parlamenti tevékenysége is többet érdemelt volna egyetlen bekezdésnél. Az el-
sőrangú hatalmi tényezők közt pedig nem mellőzhető a „tekintetes vármegye". Nem holmi kicsi-
nyeskedésből teszem mindezt szóvá, hanem azért, mert a hibás számok, megállapítások akár évti-
zedeken át ismétlődni szoktak. 

Az 1848-as népképviseleti parlament tevékenységének rajza viszont a kötet újabb magas 
pontja. Kecskeméti szerint ez a rendi képviselet lebontását jelentette. Kiváló az új képviselet, a 
magyarországi választókerületek bemutatása. Nagy segítséget nyújtott számára is a Pálmány-féle 
1848-49 történeti almanach, mint ahogyan Borsi-Kálmán Béla, Gergely András, Kosáry Domokos, 
Pajkossy Gábor új eredményei is. Nagyon fontos Kecskemétinek az a megállapítása, hogy a Ház 
1848-1849-ben az ország valós nyelvi-etnikai összetételét alig tükrözte. Nem kétséges: a nemzeti-
ségi kérdés megoldatlansága, a magyar politika ezzel kapcsolatos szűklátókörűsége először veze-
tett robbanáshoz. 

Részben ezzel kapcsolatos a zsidók emancipációjának problémája. A vállalkozás éppoly 
meggyőzően tárgyalja a nemzetiségi kérdést rendezni kívánó Projet de pacificationt, mint a Szem-
ere-kormány zsidóemancipációs törvényét. Teljes joggal jegyzi meg, hogy a magyar politikai osz-
tály ezekről tüs tént megfeledkezik, amint úgy érzi, hogy ilyen megegyezések nélkül is intézheti 
az ország ügyeit. Öntudatot sugárzóan idézi Szemere Bertalan megállapítását: „Nincs még egy 
faj, amely több energiát és hűséget mutatot t volna a mi harcunkban, mint a zsidó." 

A reformkori portrék, Deáké, Dessewffy Aurélé, a dualista korszakban Wekerle Sándoré, 
Apponyi Alberté szintén megragadóak. Kecskeméti erős jellemábrázoló készséggel rendelkezik. 



Az utóbbi két arckép ellentétet is hordoz: polgár és arisztokrata félreérthetetlen kontrasztját. Stí-
lusával remekül jellemzi Apponyi nacionalista dagályát, bombasztikus frázisait. 

Sajnos, a szeplők továbbra is jelen vannak. Beccaria világhírű művének fordítása aligha je-
lent meg 1918-ban az Eötvös Kiadónál; Esterházy Pál a negyvenes években eltávolodott ugyan 
Metternichtől, de nem lett a főrendi ellenzék tagja. Nem célravezető egy 1826-os táblázaton a 
centrumot centralistának nevezni (fordítani?) Eötvös és Szalay akkor még mindössze tizenhárom 
évesek, Trefort kilenc, Csengery négy, Madách három. 

Kecskeméti a reformkori kutatásban a legotthonosabb, mégis ezúttal a Világos utáni, majd a 
dualista korszakról szóló fejezetek művének legjobb részei. Ezért e fejezetekkel rövidebben is vé-
gezhetünk. A megtorlás adatai rémisztőek: Schwarzenbergék 73 képviselőt ítéltettek halálra, to-
vábbá 7 felsőházi tagot. A szerző méltán kérdőjelezi meg a „Verwirkungstheorie"-t - vajon egy 
nemzet „eljátszhatná" jogait? Ekkor valóban az ókonzervatívok képviselték a magyar politikai eli-
tet. Mellettük azonban jelen volt a politikai publicisztika is: Eötvös, Kemény, Csengery, Somssich, 
utóbb Széchenyi nagyhatású művei, néha névtelenül. Újragondolták az államot - szemben a Bach-
féle opcióval. 

Nem mondanám, hogy 1859 augusztusában Ferenc József „határozottan" rátért a változta-
tások útjára. A laxenburgi szavakat ugyanis több mint féléven át reformtettek nem kísérték. El-
küldte Bachot, Kempent, Grünnét - és tanácskozott. Vajúdtak a hegyek és egereket szültek. Az 
viszont teljesen helytálló, hogy a magyar emigráció ekkor már csak délibábokat kergetett. Kos-
suth magatartása emigrációjában imponálóan szép volt (erkölcsileg), de az ország sorsát nemigen 
mozdította előre (politikailag). Kecskeméti kimondja — akárcsak egy másik külföldön élő törté-
nész, Deák István —, hogy „lúzer" volt, ha vereségét a nemzetért szenvedte is el. A tényekkel 
azonban itt is akad baj: a protestáns pátenst nem szeptember 11-én, hanem l-jén adták ki (ez 
akár a nyomda hibája is lehet). Az viszont már aligha, hogy br. Vay Miklós nem lehetett reformá-
tus egyházi szuperintendens, hanem világi főgondnok. 

Az 1867-1918 közötti parlamentáris rendszer képe Kecskemétinél részben a demokratikus 
deficit halmozását jelenti - a virilizmus virágzásától és a horvát kiegyezéstől kezdve a nemzetisé-
gekkel szemben tanúsított bánásmódig. Az utóbbinak rajza kifejezetten szuggesztív. Ugyanakkor 
a szerző azt is kiemeli — szemben Szekfű Gyula, Németh László, Bibó István „süllyedő Magyar -
ország"-képével —, hogy a kiegyezés utáni állam a törvény és a jog tiszteletére kívánt berendez-
kedni. Előtérbe állítja a közoktatási reformot (1868: XXVIII. tc.), a közegészségügyit (1876: XIV 
tc.) Eötvös nemzetiségi törvényét (1868: XLIV tc.) Meggondolkodtatóak, mert mai analógiákra 
ébresztőek ezek az elemzések, hiszen iskolaügyben, kórházak átalakításában jó ideje körben ke-
ringünk, a kisebbségek száznegyven év múltán sincsenek a parlamentben, a média pedig napja-
inkban romaellenességgel, antiszemitizmussal van tele. Kecskeméti a „Gründerzeit" nagy hazai 
kezdeményeiről szól, mi pedig arra gondolunk, hogy ama bizonyos „fúrópajzs" folyton „leáll". 

A mű rezüméje cáfolhatatlan: Magyarország évszázadokon át parlamentáris ország ma-
radt, az egyetlen megingathatatlanul parlamentáris ország a Habsburgok birodalmában. 1918-ig 
csakugyan nem tudtak nálunk elképzelni parlament nélküli államot. Egészítsük ki azzal, s e meg-
jegyzésünk éppen nem e műnek szól: utána viszont annál inkább (Horthyék fél-parlamentje; 
Szálasi eskütétele a Szent Korona előtt, József főherceg jelenlétében; Kádár évtizedeinek egyna-
pos „tavaszi", „őszi" ülésszakai stb.). 

Bérenger-Kecskeméti monumentális alkotása nagy szolgálatot tett az alkotmányosság, a 
gondolat- és sajtószabadság, a liberális pluralizmus, egyáltalán a parlamenti demokrácia ügyének 
Magyarországon, sőt Európában. 

Fenyő István 

Katus László 

SOKSZÓLAMÚ TÖRTÉNELEM. 
Válogatott tanulmányok és cikkek 

Szerkesztette: Nagy Mariann - Vértesi Lázár 
Pécs, PTE BTK Történelem Tanszékcsoport, 2008. 461 o. 

A kötetet a szerző 80. születésnapja alkalmából válogatták kollégái. Katus László bemuta-
tásához az ismertetést az utolsó fejezettel, az Elettörténeti interjúval érdemes kezdeni, amelynek 
utolsó sorai szakmai hitvallásnak is tekinthetőek: „Az egész történelem érdekelt, bár csak vi-



szonylag kis részével foglalkozhattam behatóbban. A részletet mindig igyekeztem az egész törté-
neti folyamat, a sokszólamú, globális történelem perspektívájából szemlélni, abba beállítani. A 
történések és a folyamatok kusza zűrzavarából próbáltam szólamonként összeállítani, meghallani 
azt a sokszólamú zenét, ami az emberi történelem." 

A szerző mindig arra törekedett, hogy maga válassza meg kutatási terrénumait , amelyek 
igen változatosak voltak. Eredetileg középkorász akart lenni, de a 19. századi nemzetiségi kérdés 
és a gazdaságtörténet sokoldalú kutatója lett. A középkor iránti érdeklődését az egyetemi okta-
tásban kamatoztatta, tankönyvét („A középkor története") ma is diákok százai forgatják. Gazdag 
nyelvismerettel rendelkező, minden új irányzat előtt nyitott. Leginkább az Annales-kör, különö-
sen Fernand Braudel munkássága hatott rá. Braudel tanítványnak tekinti magát. Tőle kölcsönöz-
te a sokszólamú történelem eszményét is. 

Katus Lászlót a kvantitatív történetírás első hazai képviselőjeként emlegette a szakma. Az 
új irányzatnak a francia történetírás hatására lett a híve. Számára egy objektív diszciplína volt, 
alkalmas arra, hogy a 19. századi magyar gazdaság növekedéséről egy teljesen más megvilágítás 
szülessen. A nemzetiségi kérdés történetírójaként azonban legalább annyira ismert. A horvátok 
18-19. századi történetéről írott vaskos tanulmányával ismerte el először a szakma, még az 
1950-es évek elején. 

A szerző és a szerkesztők kereken egy fél évszázad alkotásából válogatták össze a kötetet, 
csak a magyar nyelven megjelentek közül. Az első nagy fejezet (Gazdaság-és népesedéstörténet) 
hat tanulmányt foglal magában. A mezőgazdaság tőkés fejlődésének főbb vonásai az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia délszláv lakta területein című tanulmány (1960) azt kívánta bemutatni , hogy a 
mezőgazdaság tőkés fejlődése hogyan járult hozzá a délszláv lakta területek gazdasági-társadalmi 
szerkezetének átalakuláshoz és a nemzeti-állami egység kibontakozáshoz. Katus László megálla-
pította, hogy e területeken az eltérő társadalmi és egyéb feltételek miatt a tőkés agrárfejlődés 
igen egyenetlenül bontakozott ki és különböző utat járt. Dél-Magyarországon és Kelet-Szlavóniá-
ban a porosz utas fejlődés a gabonaexport miatt viszonylag gyors volt. Horvátországban az erdő-
gazdaság jelentett lehetőséget a nagybirtoknak. Boszniában, Dalmáciában és a határőrvidéken a 
szabad paraszti gazdaság hordozta a tőkés fejlődést, de igen lassan. Szlovéniában mindkét fejlődé-
si ú t érvényesült. A tőkés fejlődés a hagyományos paraszti világ bomlását váltotta ki, amely fe-
szültségekhez vezetett. így vált a parasztság a délszláv polgárság nemzeti törekvéseinek tömeg-
bázisává. Mivel a nagyipari fejlődés gyenge volt, a mezőgazdaság kapitalizációja magának a dél-
szláv polgárságnak a fejlődésében is fontos szerepet játszott. Árutermelésével, a kereskedelmi, hi-
telintézeti és szövetkezeti hálózat közvetítésével a tőkefelhalmozás egyik fő forrását jelentette a 
polgárság számára. 

Katus László az 1960-as évek második felétől egyik főszereplője volt annak a történetírói 
vitának, amely a magyarországi belső gazdasági erőkre alapuló ún. önálló tőkés fejlődés lehetősé-
geiről folyt. A koncepció megfogalmazójával, Tolnai Györggyel szemben A kelet-európai iparoso-
dás és az „önálló tőkés fejlődés" kérdéséhez (1967) című tanulmányában a kvantitatív és az össze-
hasonlító módszerek alkalmazásával, a nemzetközi szakirodalomra támaszkodva meggyőzően bi-
zonyította, hogy Magyarországon az 1840-es években nem voltak adottak az önálló tőkés fejlődés 
feltételei. Magyarország nem csupán csak később indult el Nyxigat-Európához képest, hanem 
másképp is. A magyarországi vidéki textiliparból nem nőtt ki olyan tőkés ipar, amely az önálló tő-
kés fejlődést jelentette volna. Közép-és Kelet-Európának csak a függő fejlődés volt adva, amelyet 
a szerző nem tekint egyoldalúan negatívumnak. Érvei újdonságnak számítottak a korban: a külső 
erőforrások indukálják a hiányzó belső feltételek kialakulását és ösztönzik a tőkeképződést. A 
külső erőforrások tehát hozzájárultak a magyar gazdaság fokozatos önálló fejlődéséhez. 

A monarchia közös piaca (1989) az osztrák és a magyar fél között kötött vámunió szerepé-
ről szól. A szerző elemzi a vámunióról kialakult, egymással szemben álló véleményeket, és megál-
lapítja, hogy a hívei már a korban többségben voltak. A gazdasági szempontok vizsgálatával bizo-
nyítja, hogy a hátrányok másodlagosak voltak az előnyökhöz képest. Érvényesülhettek a két or-
szág eltérő adottságaiból származó komparatív előnyök. A magyar gazdaság 1867 és 1914 között 
gyorsabban fejlődött, mint a Lajtán túli rész. A magyar gazdaság növekedési ü teme európai vi-
szonylatban is igen jelentősnek számított. A közös piac ugyanakkor hozzájárult a magyar modern 
nagyipar szerkezeti aránytalanságaihoz. 

A kötet két vasúttörténeti tanulmánnyal folytatódik. A Szállítási forradalom Magyaror-
szágon a 19. században című tanulmányban a szerző azt hangsúlyozza, hogy a szállítási forrada-
lom Magyarországon még inkább nélkülözhetetlen feltétele volt a modern gazdaság kiépítésének, 



mint Nyugat-Európában. A magyar gazdaság számára létfontosságú volt, hogy be tud-e kapcso-
lódni az európai konjunktúrába. Ennek két előfeltétele volt: az exportorientált mezőgazdaság mo-
dernizálása és a vasúthálózat kiépítése. Tőkeigényessége miatt a vasútépítés csak külföldi tőkével 
és állami támogatással volt lehetséges. 1867 után a vasútépítés volt a legdinamikusabb szektor, 
befolyásolva a tőkeképződést, a munkaerőpiacot és a gazdaság más ágazatait is. 

A másik tanulmány az infrastruktúra kiépítésének különös szorgalmazóiról szól: Saint-
simonisták Magyarországon: az Osztrák-Magyar Allamuasúttársaság szerepe a magyar gazdaság-
ban 1914 előtt (2003). Katus László szavaival élve, Saint-Simon a modern ipari társadalom prófé-
tája volt, aki úgy képzelte, hogy a tudomány által irányított iparosodás az emberiség minden 
problémáját megoldja. Követői (mérnökök, bankárok, vállalkozók) megpróbálták a gyakorlatba 
átültetni az eszményt. A vasútépítés lelkes finanszírozói voltak. így kerülhetett sor 1854-ben 
arra, hogy a francia Crédit Mobilier szindikátust hozott létre, amely biztosította az Államvasút -
társaság alaptőkéjét. Ezen kívül a Krassó-Szörényi uradalom megvásárlását követően itt a kor 
egyik legnagyobb és legmodernebb nehézipari komplexumát építette ki. A társaság a 19. század 
végétől magyarosodott, vagyis az idegen tőkéscsoport beültetett vállalata néhány évtized alatt a 
magyar gazdasági élet szerves részévé vált. 

A fejezet utolsó tanulmányában (A demográfiai átmenet kérdései Magyarországon a 19. 
században. 1980) a szerző egységes képpé illesztette össze az addigi demográfiai kutatások ered-
ményeit, nemzetközi összehasonlítással kiegészítve. Megállapítja, hogy Magyarországon az átme-
net a hagyományos demográfiai rendszerből a modernbe csak az 1880-as években kezdődött el, 
egy évszázaddal később, mint Nyugat-Európában. Addig a halálozási és a születési arányszám 
egyaránt magas volt. A demográfiai á tmenet három típusát különbözteti meg. 

1. Nyugat-Európára és Ausztriára jellemzőt, amelynek a kései házasodás, a nem házasok 
magas aránya, és ennek következtében az alacsony termékenység a legfontosabb jegye. A demog-
ráfiai á tmenet első szakaszában viszont a csökkenő halálozási rátához képest sokáig viszonylag 
magas marad a házassági termékenység, s csökken a házasságkötés kora. A termékenység csak a 
19. század végétől kezd csökkenni. 

2. A kelet-európai változatot, amelynek a korai házasságkötés és a magas termékenység a 
jellemzője. Az átmenet első szakaszában a halálozási arány csökkenését hamar követi a születési 
ráta csökkenése. Csökkenésnek indul a korai házasságkötések száma és nő a nem házasok ará-
nya. Ilyen rendszer volt Galíciában, Bukovinában és Magyarország keleti vidékein. 

3. Magyarország jelentős részére jellemző változatot, amelyet a korai házasságkötés mellett 
a viszonylag elterjedtté vált házasságon belüli születéskorlátozás jellemzett. Az átmenet során itt 
is csökkent a halálozás, de a házas termékenység ekkor már csökkenő és alacsony volt. 

A kötet második nagy fejezetét (Nemzetiségi kérdés) egy átfogó tanulmány indítja: Magyar 
nemzetiségi politika 1790-1848 (1987). Azt vizsgálja, hogy a nemzeti mozgalmat és a polgári át-
alakulás küzdelmeit vezető magyar nemességnek milyen nemzetiségi politikája volt. Alapvetően 
az államnemzet koncepcióját vallotta, míg a nemzetiségek az etnikai-nyelvi nacionalizmus hívei 
voltak. A reformkorban liberalizálódó nemesi ideológia a soknemzetiségű ország egyetlen politi-
kai nemzetét a magyar néppel azonosította, az államot a magyarok tulajdonának, a nemzetet ma-
gyar nemzetnek tekintette. A horvátokat kivéve a nemzetiségek számára nem ismert el jogot 
nemzeti létre és politikai intézményekre. A polgári szabadságjogokat azonban a nemzetiségek 
számára is követelte. A nemzeti integrációt a közös hazára, a közös alkotmányra és a közös polgá-
ri szabadságjogokra alapította. 

A nemzetiségek azonban ezzel nem elégedtek meg, s ők is épp úgy a nemzetté válásra töre-
kedtek, mint a magyarok. 1790-1848 között a nemzetiségi kérdés a gyakorlati politika síkján el-
sődlegesen nyelvkérdésként jelentkezett. A magyar nemesi politika a megújított magyar nyelvet 
egyedüli uralkodó nyelvnek kívánta megtenni az államon belül, vagyis a nemzetiségeknek is ma-
gyar ajkúságot szánt. Ezt a nemzetiségek és Bécs elutasította. Ennek ellenére 1840 és 1844 kö-
zött sikerült a magyart az állam és az oktatás nyelvévé tenni. A nemzetiségek nyelvét a magyar 
politika nem akarta kiirtani, de arra törekedett, hogy megtanuljanak magyarul. Az ellentétek a 
nemzetiségeknél hatástalanították a polgári átalakulás vonzerejét. Ez 1848-ban konfliktushoz ve-
zetett. 

Ezután Deák nemzetiségi politikájának összefoglalása követezik (Deák és a nemzetiségi 
kérdés, 2005). A tanulmány főleg Deáknak az 1860-as években vallott felfogásával foglalkozik. Az 
1860-as évek elejétől a föderatív alternatívával szemben Deák úgy látta, hogy Magyarország in-
tegritása csak a liberális alkotmányos monarchiává váló Habsburg Birodalom keretében tartható 



fenn. Ez a keret tudja a nemzetiségi kérdést is megoldani. Az államnemzet híve maradt, de az ál-
lamot már nem kizárólag magyarnak, hanem a nemzetiségek közös hazájának tekintette. 

Kossuth és a nemzetiségi kérdés (2006) című tanulmányában a szerző végigtekinti, hogyan 
változott a neves politikus állásfoglalása. A reformkorban az államnemzet koncepciója híveként 
csak egy államalkotó nemzetet ismert el, a magyart. A közéletben egyedül a magyar nyelvnek tu-
lajdonított létjogosultságot, a horvátot kivéve. Az utóbbi számára a területi autonómia jogosságát 
is elismerte. 1848 nyarára azonban kiderült, hogy a többi nemzetiség is területi autonómiát akar, 
amelyet Kossuth elutasított. Felfogásában csak a szabadságharc bukása előtt következett fordu-
lat: széleskörű nyelvhasználatot és megyei szintű önkormányzatot ajánlott a nemzetiségeknek. 

Az emigrációban is a községi, a megyei és az egyházi autonómia megadását javasolta. A helyi 
hivatalos nyelv kiválasztását ezen intézmények jogkörének tekintette. A saját anyanyelv használatát 
még az országgyűlésen is megengedte volna. A kiegyezés után a nemzetiségekkel való megegyezést 
sürgette, miközben pesszimista maradt a nemzetiségi kérdés megoldhatóságát illetően. 

Egy kisebbségi törvény születése (1993) az 1868. évi nemzetiségi törvény keletkezéséről és 
jelentőségéről szól. A szerző feltárja, hogy a törvény húsz éves folyamat eredménye, amely szakí-
tott az 1848 előtti nyelvtörvények szellemével. Ezek a magánéletbe szorították vissza a nemzeti-
ségi nyelvek használatát. 1848/49-ből okulva, Kossuth 185l-es alkotmányterve megyei szintű au-
tonómiát és széleskörű nyelvhasználatot ajánlott a nemzetiségeknek. Itthon, a neoabszolutizmus 
bukása után, az 1860-as évektől a liberális politikai elit is új felfogást hirdetett , amely hasonlított 
Kossuth felfogásához: községi, megyei és egyházi önkormányzat jár a nemzetiségeknek, széleskö-
rű nyelvhasználattal. A jogokat nemzetiségi törvényben kell rögzíteni. 

A törvényjavaslat megalkotásához 1861-től nemzetiségi bizottság tevékenykedett. A nem-
zetiségi képviselők is készítettek tervezetet: az öt legnagyobb etnikai kisebbség ismertessék el or-
szágos nemzetnek, egyenrangúnak a magyarral, s kapjanak képviseletet a felsőházban. A magyar 
javaslatban az egyén a nemzeti jogok alanya, a nemzetiségek tervezetében a nemzeti közösség. A 
törvény természetesen a magyar javaslat alapján született meg, amely biztosította az anyanyelv 
széleskörű használatát. A népiskolai törvény még tantárgyként sem írta elő kötelezően a magyar 
nyelv oktatását. A magyar nyelv oktatása a nemzetiségű iskolákban csak 1883-tól vált kötelezővé. 
A törvény a végpontja a magyar liberális politikai gondolkodásnak. A törvény híve azonban csak a 
politikai elit volt, a vidéki nemesség helytelenítette a törvényt. 

A horvát-magyar viszony mindig külön területe volt a nemzetiségi politikának. Erről szól 
Deák Ferenc és a horvát kiegyezés (2004) című tanulmány. 1860-tól merült fel ismét a viszony ren-
dezése. A magyar politikai vezető réteg most is, mint 1848 őszén, teljes belső autonómiát ajánlott 
Horvátországnak. Az 1866-os tárgyalások azonban nem vezettek eredményre, mert a horvátok a 
monarchia nem dualista, hanem föderatív átalakításnak a hívei voltak. Álláspontjuk csak a ki-
egyezés után változott meg, amely kész helyzet elé állította őket. A horvát-magyar kiegyezést 
hátráltatta, hogy Deák és Andrássy véleménye eltért a közös ügyekhez való horvát hozzájárulás 
kérdésében. Deák szélesebb körű pénzügyi autonómia híve volt. 

Katus László alapos, forrásfeltáró tanulmányt készített a Tisza kormány horvát politikájá-
ról (A Tisza kormány horvát politikája és az 1883. évi horvátországi népmozgalmak 1958, 1959), 
amelyben először a magyar politika változásait elemzi. Tisza Kálmán ugyan hangsúlyozta, hogy 
kormánya ragaszkodik a horvát-magyar kiegyezés paragrafusaihoz, a valóságban közülük többet 
megszegett. Az autonóm horvát pénzügyigazgatás megcsorbítására volt a legtöbb lehetősége. 
Szapáry Gyula 1872-től elkezdte a horvát pénzügyigazgatás magyarosítását, miután magyar igaz-
gatót nevezett ki az élére. Ez lehetővé tette az adók növelését, a hátralékok behajtását. 1875-től a 
magyar nyelv horvátországi használatának kiszélesítése is rontotta a viszonyt. A horvát-magyar 
vitát a király a horvátok javára döntötte el, de ez nem hozott megnyugvást. A zágrábi zavargások 
mellett vidéken is megmozdulásokra került sor az adóügyi hatóságokkal és a kataszteri felméré-
sekkel szemben. A zavargások hatására viszont a két fél a megegyezésre törekedett. 

A szlovák politikai és társadalmi élet Budapesten a dualizmus korában (1999) című tanul-
mány elsőként azt állapítja meg, hogy az identitástudat fenntartásában elsődlegesen a vallási kö-
zösségeknek volt szerepe. Az 1860-as években a szlovák nemzeti mozgalmak irányzatai is jelen 
voltak Pesten. A szlovák gimnázium megszüntetése és a Matica Slovenská feloszlatása nem ked-
vezett a szlovák politikai életnek. Budapest szerepe lecsökkent a szlovák nemzeti politikában. A 
Budapesten élő szlovákok nagy része közömbös volt a szlovák ügy iránt. 

A szlovák nemzeti politika a század végén éledt újjá, s a 20. század elején Budapest a szlo-
vák politikai élet egyik központja lett. A megélénkülést a magyar újságok nehezményezték, a ha-



tóságok azonban kevés szlovák szervezetet zártak be. Az élénk társadalmi élet a szlovák tömege-
ket alig befolyásolta, az elmagyarosodást nem akadályozta meg. 

A fejezet utolsó tanulmánya (A történelmi emlékezet kritikus elemei a Kárpát-medence né-
peinél, 1998) azzal foglalkozik, hogy a rendszerváltás után milyen nemzeti feszültségek kerültek 
felszínre, amelyeket aktuális problémák éltettek. A szerző szerint az egykoron egy országban élő 
népek közötti kiengesztelődés feltétele a múlt képének korrigálása. A magyar történeti tudatban 
eddig csak az osztrák-magyar viszony került reális helyre. Más népekkel való viszonyunkban is 
voltak pozitív mozzanatok, amelyek segíthetik a közeledést. 

Katus László sokirányú érdeklődését és kutatási tevékenységét tükrözi a két utolsó fejezet, 
amely életrajzokat és történetírói portrékat tartalmaz. Az Életrajzok a 19. századi magyar politi-
kai élet három különböző szereplőjét mutatja be. Báró Eötvös József (1999) fiatal korától a libera-
lizmus elkötelezett híve volt. í rónak készült, s így is vált ismertté, de Katus László szavaival élve 
a használni akarás a politikai életbe vitte. A centralisták egyik vezető egyénisége lett, majd a Pes-
ti Hírlap gyakori vezércikk írója. Olyan kérdéseket vetett fel, amelyekre más liberálisok nem fi-
gyeltek: a polgári magyar állam felépítését a parlamentnek felelős központi kormányzat és az ön-
kormányzatok egymásra épülő rendszereként képzelte el. A nemesi vármegye kritizálása miatt 
elkülönült a liberális nemesi ellenzék többségétől. 1848-ban vallás-és közoktatási miniszterként 
törvénytervezetet készített a kötelező, ingyenes elemi oktatásról. 

A szerző bemutatja Eötvös nagyszabású politikaelméleti művét (A XIX. század uralkodó 
eszméinek befolyása az álladalomra), s kiemeli, hogy a kor uralkodó eszméit a kereszténységből 
eredeztette. Az 1860-as évektől Eötvös a kiegyezés híve lett, s figyelme a nemzetiségi kérdésre 
irányult: úgy kell berendezni a magyar államot, hogy a nemzetiségek nemzeti létük garanciáját 
lássák benne. 1867 után vallás-és közoktatási miniszterként megalkotta a népiskolai törvényt, 
amely tankötelezettséget és anyanyelvi oktatást írt elő. 

Baross Gábor (2003) életútját röviden, de jól súlypontozva ír ta meg a szerző. Közlekedési 
miniszterként a legmaradandóbb teljesítménye a magánvasutak jelentős részének állami meg-
váltsa volt, s a MAV hatalmas, egységes, jól jövedelmező közüzemmé való szervezése. A magyar 
árúk támogatására bevezette az iránytarifákat. Ipari miniszterként kezdeményezte a Magyar 
Ipar-és Kereskedelmi Bank felállítását ipari vállalatok alapításához. 

A harmadik személység Wekerle Sándor. Életútjának rövid története hiánypótló, mert ahogy a 
szerző megjegyzi, politikai pályája szokatlan, kivételes volt. 1892-ben Magyarország első polgári szár-
mazású miniszterelnöke lett. Ekkor már igen nagytekintélyű pénzügyminiszter volt, akinek sike-
rült a költségvetési hiányt megszüntetni, s a forintról a koronára való váltást levezényelni. Mi-
niszterelnök mindháromszor válságos helyzetben lett, mert ő volt a pártokon kívül álló politikus, 
akit mindkét oldal alkalmasnak tar tot t miniszterelnöknek. A szerző szerint a magyar történelem 
legsikeresebb pénzügyminisztere volt. 

A válogatás utolsó fejezetét (Történetírók) Az Annales-kör történetírásáról (1969) című ta-
nulmány nyitja. Katus László igen szakavatottan mutat ja be a kört, hisz mindig különös figye-
lemmel kísérte alkotásait. Kiemeli, hogy egyetlen programszerű célkitűzése maradt állandó az 
Annales-nak: az embertudományok együttműködésének, szintézisének a megvalósulása. Az An-
nales volt az elindítója egy nem eseménytörténeti jellegű történettudománynak, amelyre főleg a 
közgazdaságtudomány és a szociológia hatott. Megismerhetjük a tanulmányból a braudeli idő 
struktúráit , a történeti folyamat többszólamúságát. 

Az Annales-körhöz kapcsolódik Fernand Braudel (2004) rövid életrajza. Az életpálya mel-
lett Katus László bemutatja Braudel három nagy munkáját: „A Földközi-tenger és a mediterrán 
világ II. Fülöp korában", „Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV-XVIII. század", „Fran-
ciaország identitása". 

Az utolsó életrajz Henri Pirenneről (1983) szól. A szerző volt az első alapos magyar nyelvű 
bemutatója a neves középkorkutató, iskolaalapító történésznek. Megtudhatjuk, hogy Pirenne a 
19. század végén várostörténeti tanulmányaival lett ismert. Ezekben fogalmazódott meg először a 
„Pirenne-teóriák" egyike, a piacteória, mely szerint a középkori város keletkezésében a kereske-
dő telepeknek volt meghatározó szerepe. Legnagyobb műve „Belgium története", amelyet európai 
szemüvegen át írt meg, összehasonlító módszert alkalmazva. Pirenne mindig hajlott a szintézi-
sek, összefoglalások, munkahipotézisek írására, de a források alapos feltárásával. Életművének 
egy jó részét forráskiadások képezik. A szerző az ember oldaláról is megközelíti Pirenne-t, aki az 
első világháború alatt tanúsítot t ellenállásával Belgium ünnepelt hőse lett. 

Papp Imre 



Frojimovics Kinga 

SZÉTSZAKADT TÖRTÉNELEM 
Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868-1950 

Budapest, Balassi, 2008. 465 o. 

A kötet címe az olvasóban joggal idézi fel Jacob Katz művét, amely magyarul Végzetes sza-
kadás (Budapest: Múlt és Jövő, 1999) címen jelent meg; Frojimovics részben az ő nyomdokain in-
dult el. Azonban nem ott veszi fel történet fonalát, ahol Katz leteszi, hogy azután az alcímben 
szereplő dátumok által is kijelölt szétszakadt állapotról beszéljen, hanem lényegében az újkori 
magyar zsidóság kezdeteitől, a betelepedés időszakától tekinti át mindazon jelenségeket, amelyek 
később a szakadáshoz vezethettek, illetve abban öltöttek végül formát. Ebben is megmutatkozik, 
és a kötet egészét végigkíséri bizonyos ingadozás egy szűkebb cél, az irányzatok történetének 
mindezidáig legrészletesebb tárgyalása, illetve az újkori magyar zsidó történelem átfogó monog-
ráfiájának megírása között. Inkább az utóbbi koncepcióba illenek olyan — egyébként teljesen 
helytálló — egységek, mint például a numerus clausus törvény parlamenti vitájának elemzése, a 
gettósítás vagy a World Jewish Congress és a Joint háború utáni segélymunkájának részletei. 

Frojimovics munkájában ötvöződnek a Jacob Katz nevével fémjelzett orthodox központú 
izraeli és a neológ túlsúlyú magyarországi kutatások eredményei, erényei. Ha csak a források és 
szakirodalom kimerítően gazdag bibliográfiáját tekintjük át, akkor is szembetűnik a héber nyelvű 
tételek egyáltalán nem elhanyagolható aránya, bizonyítva, hogy „héberül pedig tudni kell" - az 
újkori magyar zsidóság történetének vagy a Holokauszt kutatásához is. 

A cím alapján a témában jártas olvasó asszociálhat Zeke Gyula 1990-ben napvilágot látott rö-
vid tanulmányára is: „Szakadás után... Adalékok a magyarországi zsidóság felekezeti irányzatainak 
társadalomtörténetéhez (1868-1949)", amely a Lendvai L. Ferenc, Sohár Anikó és Horváth Pál által 
szerkesztett Hét évtized a hazai zsidóság életében, I kötetben jelent meg (Budapest: MTA Filozófiai 
Intézet, 1990). Zeke tanulmányát Frojimovics valóban „kályhaként" használja - az irányzatok lélek-
száma és arányszáma kérdésében teljes egészében Zeke adataira támaszkodik, azokon az elemzésben 
felhasznált, különböző korszakokból származó adatsorok alapján sem változtat. 

A kötet hat, kronologikus sorrendben álló fejezetből épül fel, a korszakhatárokként hasz-
nált tagoló pontok (Kongresszus, recepció, trianoni döntés, Holokauszt, kényszerű egyesülés) 
nem szorulnak különösebb indoklásra. A szerző hangsúlyos törekvése, hogy az egyes korszakok 
tárgyalásakor — a rendelkezésre álló források alapján — számszerűsítse az irányzatok aktuális 
társadalomi súlyát és gazdasági erejét. Ennek érdekében olyan új forrásokat is bevon a kutatásba, 
amelyeket korábban egyáltalán nem használtak, vagy nem aknáztak ki ebben a mélységben. 

Ezek közül időrendben az első egy összeírás-sorozat a 19-20. század fordulójáról, amely az 
Österreichisch-Israelitischen Union kiadványában látott napvilágot. A Monarchia minden részé-
ből, a hitközségek által beküldött adatokat — irányzat, lélekszám, adózók száma, vallási és világi 
vezetők névsora, intézmények és egyletek felsorolása, költségvetési főösszegek — tartalmazzák az 
évkönyvek, amelyekből az 1903-as, 1906-os és 1910-es év adatait elemzi. A forrás még hiányos 
voltában is rendkívül értékes, összehasonlító elemzések jó kiindulópontja: a szerző sokoldalúan ki 
is aknázza. Adatokat kapunk az egyes irányzatok hitközségeinek jellemző méretéről, számításai 
nyomán összehasonlíthatóvá válik a körülbelül azonos méretű, de más-más irányzathoz tartozó 
hitközségek anyagi ereje (költségvetés), sőt, az egyes szempontokat az ország régiói szerint is 
vizsgálja, ami még inkább segít árnyalt képet adni a zsidó népesség demográfiai és gazdasági 
helyzetéről. Az eredmények alapvetően megerősítik a szakirodalomban eddig is elterjedt, de adat-
sorokkal alá nem támasztott előfeltételezéseket, illetve megmutatják a status quo községek sajá-
tosságait. Egy ponton azonban véleményem szerint félrecsúszik az elemzés, és ez a „családmo-
dell" kérdése. Frojimovics a hitközségek lélekszámát elosztja az adófizetők számával, és az így ka-
pott értéket tekinti az adott község átlagos családlétszámának. A módszer hibájára már a legelső 
ezzel a módszerrel számított táblázat (3.11. táblázat) rámutat, amelyből az tűnik ki, hogy a na-
gyobb lélekszámú (városi) hitközségekben minden irányzatban körülbelül kétszerese „az átlagos 
családlétszám", mint a kisebbekben. Ennek fényében egészen biztosan át kell gondolni a számok je-
lentését, inkább adófizetők és eltartottak arányáról beszélhetünk (a hitközség fenntartása szempont-
jából tekintve), ahol az eltartottakba nagyobb helyeken beletartozhattak olyan alacsonyjövedelmű, 
szociálisan rászoruló családfők is (pl. gyermekeit nevelő özvegyasszony), akiknek egy kisebb bázi-
sú községben mégis hozzá kellett járulni a fenntartási költségekhez. Azonban ez az értelmezés 



sem ad magyarázatot arra az adatra, miszerint a status quo hitközségek „átlagos családlétszáma" 
a közép-magyarországi régióban 2,2 lenne (3.23. táblázat). 

Bár a neológia egészére bizonyára nem általánosítható, demográfiai, gazdasági és politikai 
súlya miatt önmagában is tanulságos a zászlóshajó, a Pesti Izraelita Hitközség gazdálkodásának 
dualizmus kori és két világháború közti változásait, hangsúly-eltolódásait nyomon követni. Froji-
movics a bevételi források és kiadási célok tükrében mutat ja be a század eleji (1910-ből és 1917-
ből vett adatok) hitközség működésének asszimiláns és egyre inkább szekularizálódó jellegét, 
majd az 1920-1944 közti időszak hitközségi politikáját. Hogy emellől nagyon hiányzik a pesti 
(vagy más meghatározó) orthodox hitközség hasonló adatsora, annak természetesen a szerző is 
tudatában van, reméljük, hogy idővel a budapesti orthodox hitközség is belátja ezt, és kutatható-
vá teszi az anyagát. 

Nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló forrásanyag, a pusztulás előtti utolsó pilla-
nat rögzítése, a magyarországi hitközségek német rendeletre végrehajtott 1944. áprilisi összeírá-
sa. A Magyar Zsidók Központi Tanácsának 1944. április 7-én szétküldött körlevelére 740 hitköz-
ségből érkezett válasz, adatszolgáltatás - legalábbis ennyi maradt fenn a Magyar Zsidó Levéltár-
ban. Rövid kitérőként említsük meg, hogy az 1994-ben a Holokauszt 50. évfordulója alkalmából 
megjelentetett kiadvány Frojimovics Kinga és Schweitzer József által szerkesztett kötetei már ré-
gen elfogytak, az újbóli közzététel, amely elsősorban anyagiak függvénye, fontos feladat, hiszen 
ez a páratlan forrás sok vonatkozásban még mindig feldolgozatlan. 1994-ben a 2. kötet egy felhí-
vást is tartalmazott a közzétett anyagra épülő elemzések készítésére, amelyek az eredeti tervek 
szerint egy újabb kötetbe rendezve jelentek volna meg. Ez nem valósult meg, de két szempont fel-
dolgozása önálló kötetekben elkészült: Cvi Moskovits, Jesivák Magyarországon. Adalékok a zsidó 
hitközségek 1944. áprilisi összeírásának történeti értékeléséhez (Budapest: MTA Judaisztikai Ku-
tatócsoport, 1999) és Shlomo J. Spitzer, Die Rabbiner Ungarns, 1944 / Orthodox rabbik Magyaror-
szágon, 1944 (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1999). 

Frojimovics a hitközségi hálózat szervezeti jellemzőit, az egyes irányzatok demográfiai és 
gazdasági (költségvetési) jellemzőit elemzi az összeírás alapján. A 740 hitközség adatai alapján 
felvázolható 1944-es hitközségi hálózatot az 1896-os állapottal — Zeke Gyula adatai szerint 2080 
hitközség — veti össze (5.2 és 5.3 táblázat), és az anyahitközségek jelentősen nagyobb aránya 
alapján azt a vitatható következtést vonja le, hogy az arányváltozás egyik oka „a hitközségek erő-
södése". Természetesen a szerző által említett urbanizáció, koncentrálódás (az üldözések követ-
keztében) és a fiókhitközségek gazdasági ellehetetlenülése mind lényeges szempont az összkép 
megértéséhez, de talán gondolni kell olyan egyszerű okra is, hogy a gettósítás küszöbén álló hit-
községek közül az adminisztráció naprakész működése inkább a nagyobb, eredetileg is adminiszt-
rációs központnak számító (anyakönyvvezető) anyahitközségekben maradt fenn. A vizsgált min-
tában valóban nőtt az anyahitközségek aránya, számuk azonban nem. Az arányeltolódás mind-
össze a fiókhitközségek számának (1531-ről 266-ra), vagy talán csak a róluk való információnak 
csökkenéséből adódik. Nem világos, hogy mi alapján becsüli csupán 20-25-re az adatszolgáltatás-
ból kimaradt hitközségeket. Ráadásul saját további elemzése is ellentmond az anyahitközségek és 
fiókhitközségek arányából levont következtetésnek, ugyanis a demográfiai elemzés során azt ta-
lálja — ismét csak a vizsgált, a korábbinál még szűkebb minta alapján —, hogy az alacsony lélek-
számú hitközségek aránya még nőtt is a hitközségi hálózaton belül a 20. század első felében (5.9. 
táblázat). 

Újszerű gondolat ugyanakkor a költségvetési adatokból — a hitközségek 1944-re készített 
tervét az 1943-as lezárt költségvetésükkel összevetve — kiolvasni a jövőjükre vonatkozó várako-
zásaikat: javulásba vetett csalfa reményeket vagy stagnálás, esetleg további romlás, beszűkülés 
prognosztizálását. Az ebben tapasztalható irányzatbeli és regionális különbségek valóban beszé-
desek. Frojimovics kimutatja, hogy a trianoni Magyarországon nyugatról keletre haladva csökke-
nő optimizmust muta tnak a költségvetési számok, ezen belül a Dunántúlon és Kelet-Magyaror-
szágon a neológok a bizakodóbbak, a Közép-Magyarország régióban viszont az orthodoxok. A 
visszacsatolt területeket tekintve Felvidék és Erdély orthodox hitközösségei növekedéssel számol-
tak, Kárpátalja és Délvidék zsidó közösségei viszont egyértelmű pesszimizmussal tekintettek az 
1944-es évre. 

A harmadik elemzett országos összeírás a Zsidó Világkongresszus Magyarországi Tagozata 
által 1949 elején készített felmérés, amely a Holokauszt u tán újjászerveződött vidéki hitközségek-
ről ad áttekintést. Mint a szerző hangsúlyozza, e felmérés adatait is csak pillanatképnek tekint-
hetjük, az 1948-ban számba vett 275 vidéki hitközség többsége 100 fő alatti kis közösség volt, 



amelyek nem tudtak stabilizálódni, lassan elnéptelenedtek. A közeli nagyvárosok és Budapest 
felé vándorlás, a kivándorlás és a kitérések is hozzájárultak ahhoz, hogy 1950-ben már csak 170, 
majd 1959-ben csak 78 hitközség működött Magyarországon. 

Fontos szempontot vet fel a status quo ante irányzat kialakulásának tárgyalásakor, hogy a 
statisztikai adatok szerint a status quo hitközségek többsége olyan településen működött, ahol 
mellettük létrejött egy orthodox vagy kisebb arányban egy neológ hitközség (elvétve mindkettő) 
is. Ez az adat mindenképp árnyalja azt az elterjedt vélekedést, hogy a status quo hitközségek 
kompromisszumos megoldásként, a szakadást elkerülendő döntöttek a korábbi állapot megőrzése, 
az egyik szervezethez sem csatlakozás mellett, hisz a számok azt bizonyítják, hogy a szakadás 
igenis megtörtént. Az egyes esetek hátterében állhattak helyi szintű személyes ellentétek, illetve 
az orthodoxia (kisebb részben a neológia) országos szintű belső megosztottsága. Ezt a gondolatot 
folytatva érdemes lett volna az orthodoxia belső megosztottságnak egy speciális kérdését a haszid 
irányzat stratégiáját is tisztázni. A kötet bevezetőjében és a Kongresszus előtti időszak áttekinté-
sénél is felveti Frojimovics, hogy a reformerek és az orthodoxia mellett a haszidizmus a harmadik 
jelentős szellemi irányzat, de a kongresszus utáni szervezeti ügyeknél már eltűnik ez a szempont. 
Tudjuk, hogy a korábbi ellenségeskedés nem szűnt meg, a haszid vezetők számára nem volt ma-
gától értetődő döntés a tőlük területileg és kulturálisan is távoli, fővárosi központú, orthodox 
normákon álló szervezethez csatlakozni. Jacob Katz az említett művében ismerteti a felsővisói 
Ginzler rabbi által a csatlakozás ellen megfogalmazott érveket is, és megismerjük Jekutiel Juda 
Teitelbaum (1808-1883) Máramarossziget haszid rabbijának elutasító álláspontját. Tudjuk, hogy 
egyes településeken (Máramarosszigeten is) mintegy negyedik irányzatként „szefárd" hitközsége-
ket hoztak létre, másut t pedig a közös hitközségen belül „szefárd" imaházat tar tot tak fenn. A 
magyarországi haszidoknak valójában vajmi kevés közük volt az Ibériai-félszigetről származó sze-
fárdi zsidósághoz, az elnevezés csak annyiban igaz, hogy Jichak Luria (1534-1572) cfáti kabba-
listát követve, az askenázi minhágtól eltérő imarendet vettek át. Hogy a különállásnak mégis ezt 
az út ját választották, annak közvetlen oka az az állami rendelkezés lehetett, amely tiltotta egy-
azon településen két azonos irányzathoz (jelen esetben az orthodoxiához) tartozó hitközség létre-
hozását. Ezen negyedik irányzat tudományos kutatása még megoldatlan feladat. Tisztázni példá-
ul azt, hogy az önállóságra való törekvés tényleg elment-e odáig — mint Orbán Ferenc A magyar-
országi ortodox zsidóság története című munkájában (Budapest, 2006), p. 50 ezt megtörténtként 
állítja —, hogy egyes haszid csoportoknál felmerült, hogy neológokként jegyeztessék be magukat? 

Az egyes korszakokhoz kapcsolva a korabeli felekezeti sajtó, vitairodalom, emlékiratok és 
egyéb források alapján Frojimovics tárgyalja az irányzatok közti főbb nézetkülönbségeket: a dua-
lizmus korszakában az iskolaügyet, kiemelten a Rabbiképző Intézet felállítását és az anyakönyve-
zést, a két világháború között pedig az unifikációs törekvéseket, a jesivák kérdését. A Holokauszt 
időszakát bemutató fejezetben a zsidó vallási és világi vezetésnek az üldözéssel kapcsolatos értel-
mezését, illetve cselekvési stratégiáját ismerhetjük meg. A világi vezetésről, a Zsidó Tanácsról és 
a cionista Vaadáról szólva meggyőzően érvel amellett, hogy az eltérő stratégiák egyike sem a hely-
zet meg nem értéséből fakadt, hanem a két világháború közti időszakban szerzett tapasztalatok 
különbözőségéből. A trianoni Magyarország neológ elitje, amely a Zsidó Tanács vezetését adta, 
egészen más tapasztalatokkal rendelkezett, mint az elcsatolt (és visszatért) területek zsidó veze-
tői. Ezt az érvelést készíti elő, amikor egy-egy alfejezet erejéig áttekinti az elcsatolt területek — 
Romániához és Csehszlovákiához került részek — két világháború közti történetét, a nemzetiségi 
alapú kisebbségi politizálásnak a trianoni Magyarországon ismeretlen útját . 

A vallási vezetés, a különböző irányzatokhoz tartozó rabbik álláspontját az erdélyi (Szilágy-
somlyó) ultraorthodox Ehrenreich Sámuel (1863-1944) és a neológ Scheiber Sándor (1913-1985) ko-
rabeli beszédeinek ismertetésével szemlélteti a szerző. Módszertanilag helyes lett volna, ha a vilá-
gi vezetéssel kapcsolatos megfigyelését — miszerint a valódi törésvonal a trianoni Magyarország 
és az elcsatolt területek zsidósága között van — a vallási vezetők esetében is megvizsgálja, vagyis 
legalább egy erdélyi vagy felvidéki neológ és egy nyugat-magyarországi orthodox rabbi nézeteit is 
bemutatja. Míg Ehrenreich érvelését a szenvedései' okáról (a Tóra előírásainak megszegése) és 
azok elhárításának módjáról (megtérés, ima, jótékonyság) a szerző részletesen elemzi, addig Schei-
berre a szükséges ellenpont szerepét osztva, némileg leegyszerűsítve foglalkozik vele, tárgyi téve-
déstől sem mentesen. Tévesen állítja, hogy az 1944. március 19-én a Farkasréti temetőben elmon-
dott beszéde volt Scheiber utolsó nyilvános beszéde. 1944 nyaráról és őszéről Scheiber további há-
rom beszédét ismerjük. Két gyászbeszéd (Farkasréten és Rákoskeresztúron), az egyik nem kisebb 
személyiség, mint Löw Imánuel felett, és egy esketés a fiúárvaházi zsinagógában. Valójában 



Scheiber szavaiban is megjelenik Ehrenreich központi gondolata, a bűnökért való büntetés, Isten 
szándékának a csapásokban való megmutatkozása, de ez az ő válaszának csak az egyik fele. Az 
1941-es szukkoti drasa kérdésére, hogy mi a célja a zsidó szenvedésnek Scheiber azt feleli „Ez a 
vér legyen megváltás és teremtsen új zsidó embereszményt". Ez az eszmény valóban döntően kü-
lönbözik Ehrenreich eszményétől, a Tórához legszigorúbban és legaprólékosabban ragaszkodó né-
pétől, azonban nem is az asszimilációs út továbbfolytatását kínálja, hanem a zsidó öntudat kifej-
lesztését, a passzivitás feladását jelenti. Érdemes idéznünk az 1945. szeptemberi, ros hasanai be-
szédet is, ahol ezt Scheiber így fogalmazza meg: „Hasonlítom a zsidóságot ahhoz a mesés albat-
rosz-madárhoz. A szenvedések által nyerhette csak vissza függetlenségét, szabadságát, szállhatott 
a magasba, találhatott haza, mert hazatalál, ki a magasba tart ." (Scheiber Sándor könyve: Válo-
gatott beszédek. Szerk. Kőbányai János, Budapest, 1994, p. 3.) 

A kötet értékeinek számbavételénél végül, de nem utolsó sorban említeni kell a kötet kép-
anyagát és azok kommentárjait. Toronyi Zsuzsanna válogatása és kísérő írása önmagában is érté-
kes. Néhány sokszor látott, de a téma, a korszak szempontjából kihagyhatatlan portré (Hatam 
Szófér, Chorin Áron, Wahrmann Mór) mellett a Magyar Zsidó Múzeum és a Levéltár gyűjtemé-
nyéből válogatott fényképek, metszetek, oklevelek, címlapok jelenítenek meg lényeges mozzana-
tokat az irányzatok történetből. 
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A SZOCIALISTA LIGA AZ 1930-AS ÉVEKBEN 

Ez az évtized Nagy-Britanniában és persze Európában is mindig emlékezetes volt és maradt. 
Ezt bizonyítja a két újonnan megjelent könyv is. Azt, hogy Európa igen sok országában mit jelen-
tettek az 1930-as évek, ezt hosszan már nem kellene bizonyítani. Ámde mindennek Nagy-Britanni-
ában emlékezetesen furcsa visszatükröződése volt. Jól ismert, hogy a hivatalos brit külpolitikára a 
„megbékéltetési" politika volt a mérvadó, aminek a konzervatívok soraiban is olyan ellenzéke tá-
madt, mint Winston Churchill, Anthony Eden és Duff Cooper, részben Harold McMillan is. Az el-
lenzéket erősítette több kiváló külügyminisztériumi szakértő politikus, akik közül a legnevezete-
sebb talán Vansittart volt. Minderről az újabb történetírás, részben a magyar is, sokszor számot 
adott. Inkább homályban maradt egykor is, és még inkább az újabb másfél-két évtizedben az, 
hogy minderről a brit baloldaliak miként gondolkodtak. Ez részben, de nem csak részben érthető, 
főként ha arra gondolunk, hogy egykor nemcsak a Szocializmus, avagy a Népszava hasábjain, ha-
nem az olyan folyóiratokban is, mint a Századunk, többször jelentettek meg írásokat olyanoktól, 
mint Bemard Shaw, G. D. H. Cole és valamivel kevesebbet másoktól. A hiány régen is részben 
megjelent, amit persze egykor az olyan brit-centrikusok, mint Vámbéry Rusztem és néhányan 
mások pótolni igyekeztek, de azért ez a hiány egykor is jellemző volt. 

Az, hogy az Európában felerősödő fasizmusra a brit baloldaliak kitűnő írásokkal és köny-
vekkel reagáltak, ez alapjában véve meglehetősen homályban maradt. Az egyik legmarkánsabb 
idevágó könyvet Konni Zilliacus írta „Between the Wars?" címmel. Zilliacusról tudvalévő, hogy 
hosszabb időn át a Népszövetségben dolgozott, és nagy nyelvtudása alapján éppen kelet-európai 
szakértő volt. írásai, cikkei rendszeresen jelentek meg könyv alakban is, illetőleg a brit baloldali 
heti- és napilapokban. Egy másik kiváló külpolitikai szakíró, publicista, illetve lapszerkesztő 
Henry Noel Brailsford volt, aki ugyancsak kitűnően ismerte nemcsak a nagy nemzetközi össze-



függéseket, hanem a kelet-európai országok belső helyzetét is, így járt többször Magyarországon 
is, és az a kép, amit a Horthy-Magyarországról s az uralkodó elitről festett, az nagyon érdekes, 
igaz, csak nálunk nem nagyon ismeretes. 

Természetesen a brit közvéleményt jobban foglalkoztatta egyfelől Mussolini Olaszországa, 
másfelől Hitler Németországa. Erről igazán sok és kitűnő munkát jelentettek meg az 1930-as 
években, amelyek közül jó néhány mind a mai napig „érték maradt" - kár, hogy ezek magyarul 
soha nem jelentek meg. Természetes, hogy a brit közvéleményt nagyon erősen foglalkoztatták a 
spanyolországi események, a spanyolországi polgárháború, illetve a német-olasz intervenció. Er-
ről ugyancsak sok írás jelent meg, többek között a Penguin-sorozatban, a konzervatív „hercegnő", 
Dutchess of Athol kitűnő kis könyve, de persze nem szabad megfeledkezni Orwell spanyolországi 
könyvéről sem. 

Az 1930-as évek másként is emlékezetesek. A brit történetírásban sokszor ezekről úgy ír-
nak, mint a „sötét" avagy a „fekete" évekről, hiszen ezeket az éveket az erős gazdasági vissza-
esés, a roppant nagy munkanélküliség, és a híres és szomorú éhségmenetek jellemezték az 1930-
as évek első felében. (Egy kicsit a szépirodalomhoz, sőt a gyermekirodalomhoz nyúlva, ezt az időt 
ábrázolta a híres Lassie hazatér című kis remekmű is.) 

Ami a brit munkásmozgalom helyzetét illeti, amibe azután a Szocialista Ligát is el kell he-
lyezni, ehhez némi bevezető és magyarázat elengedhetetlen. 

A sokszorosan új helyzetben Nagy-Britanniában voltak olyan területek, amelyeknél egyes 
iparágak hirtelen tönkremenetelével és a kereslet megszűntével a munkanélküliség hihetetlenül 
nagyra szökött. Az egyik ilyen észak-kelet-angliai kerületből tűnt föl a munkásmozgalom egy ú j 
csillaga, ahogy ekkor nevezték a fiatal hölgyet, a „Vörös Ellent". Ellen Wilkinson kettős értelem-
ben is vörös volt, a haja is az volt, remek szónok volt, elkötelezetten baloldali a spanyol polgárhá-
ború idején a Spanyol Köztársaság megsegítésére meginduló mozgalmaknál ő volt az egyik leglel-
kesítőbb szervező, felszólaló. Ellen Wilkinson életútjáról magyarul, azt hiszem, én írtam a leg-
hosszabb rövid életrajzot. (Ld. A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv 1991.) 
Wilkinson csak egyike volt azoknak az új személyiségeknek, akik országosan ezekben az 1930-as 
években lettek ismertté. Londonban ekkor kezdődött meg a Labour Party (Munkáspárt - a továb-
biakban LP) megerősödése az 1931-ben elszenvedett pártszakadást, illetőleg az LP volt vezetői-
nek kiválása nyomán, a -"álságot követő felemelkedés, amelynek Herbert Morrison volt a motorja. 
Ekkor erősödött meg az egyik legnagyobb szakszervezet, a szállítómunkások szervezetének élén 
Ernest Bevin helyzete, akinek nagy befolyása megszilárdult az egész munkásmozgalomban. (Morri-
son életútját ld. Évkönyv 1988, Bevinét 1981.) 

Új erjedés indult meg az értelmiségben is. Ez az erjedés több fronton is megkezdődött. A 
patinás Fabianus Szövetségben (Fabian Society) ekkor következett be igazán az a baloldali fordu-
lat, amikor az új, folyamatosan átszerveződő szövetség élére új vezetők kerültek. A „legsúlyo-
sabb" közülük GDH Cole volt (GDH Cole életútját ld. Évkönyv 1989, és Margartét 1994.), őt szer-
vezőként is támogatta felesége, Margaret Cole, mindketten egyetemi tanárok, a férj Oxfordban 
szociológiai-közgazdasági és történeti professzor. 

Az ú j Fabianus Szövetségben Cole mellett rendkívül aktív volt William Mellor (Mellor élet-
útját ld. Évkönyv 1988.) és még egykor a Webbek (vagyis Sydney — Sydney Webb életútját ld. Év-
könyv 1984, Beatrice-ét 2003.) által felfedezett Robin Page Arnot (Arnot életútját ld. Évkönyv 
2002.), aki noha a brit kommunista párt (CPGB) egyik vezetője volt már az 1920-as évektől, ám 
ez nem akadályozta sem őt, sem a Fabianus Szövetséget, hogy ott is aktívan tevékenykedhessen. 
(Mellékesen miként Cole, Arnot is az 1920-as évektől nemcsak jótollú publicista, hanem több 
könyvet megjelentető történetíró is volt.) 

Ez csak egyik ága volt az 1930-as években bekövetkező értelmiségi erjedésenek, balra for-
dulásnak, sőt, ahogy egyesek jó rálátással megfogalmazták, a „marxista reneszánsznak". Ennek 
egyik szervezeti csoportja volt Socialist League (Szocialista Liga), amelynek legbefolyásosabb és 
rangosabb vezetője Stafford Cripps. (Cripps életútját ld. Évkönyv 1989.) Mellette a Ligának is na-
gyon befolyásos hangadója volt GDH Cole, valamint a már említett Mellor és egy újonnan feltűnő 
walesi bányászfiatal (akiből később, 1945 után a híres egészségügyi miniszter lett, aki bevezette 
azt a mindmáig emlékezetes National Helth Service-t az NHS-t, amely az ingyenes egészségügyi 
szolgáltatást biztosította mindenkinek, amelynek az utóbbi évtizedekben születtek meg az oppo-
nálói). A walesi bányászfiú Aneurin Bevan volt. (Bevan életútját ld. Évkönyv 1997.) A Ligának 
volt egy lapja is, amelyben az említett szereplők írták természetesen a legtöbb cikket, és Bevan 
hozta, illetőleg írta a munkás krónikákat, pontosabban a rápillantást a munkások helyzetére. A 



Socialist Leaguer, vagyis az említett orgánum természetesen gondosan nyomon követte az euró-
pai külpolitikai eseményeket, így a fasizmus térhódítását és a fasiszta nagyhatalmak háborús po-
litikáját. A Ligát kívülről támogatta az említett Bevin is, aki noha mindig fenntartással viselte-
te t t az LP-ben feltűnő értelmiségiekkel szemben, de a McDonald-i és Snowden-i (Snowden életút-
já t ld. Évkönyv 1989.) „árulást" követően Bevin támogatta ezt a balra tendáló szervezetet, amely-
ben ellensúlyt látott a jobbra eltévelyedőkkel szemben. Emellett persze őrá is hatott a „fekete 
évek" súlyos antiszociális nyomása, amely őt is radikalizálta. 

Érdekes módon újabban a Szocialista Ligát bemutató brit baloldali történeti folyóiratban 
megjelenő ismertetés szerzője, Gidon Cohen (a Durham-i egyetem oktatója) amikor az említett, a 
Ligáról szóló könyvet ismertette, akkor az orgánum és a Liga rovására megjegyezte, hogy elmu-
lasztották a Szovjetunióval kapcsolatban kellően kimutatni a sztálini évek rémségeit. A magam 
részéről ezzel a kritikával csak részben értek egyet. A sztálinizmus elítélésével természetesen ne-
kem sincs más véleményem, ám az 1930-as években mindennek más felhangja volt, és sokaknak, 
akik jól látták a torzulásokat, sőt ennél többet is, mégis az volt a véleménye, hogy ezekről jobb 
hallgatni, és nem szabad az antifasiszta frontot a kritikával gyengíteni. (Ezt az álláspontot képvi-
selte többek között Károlyi Mihály is.) Ez persze nem jelentette azt, hogy a felsorolt emberek 
többsége, akikhez hozzáírandó még a kitűnő szemű, sokat látott és hosszú ideig a Népszövetség-
ben dolgozó Konni Zilliacus (Zilliacus életútját ld. Évkönyv 1999.) is, akik nem estek olyan hibá-
ba, hogy a moszkvai pereket hozsannázták volna, avagy csak az ítéletek jogosságát elfogadták vol-
na. Ennyiben a kritikát eleve árnyalni kellett volna, és persze pár évtizeddel, avagy majd fél év-
századdal később, sőt post festa a Szovjetunió összeomlását követően, a 2000-es években ezt a kri-
tikát sokkal nyomatékosabban és minden aggodalom nélkül könnyedébben lehet elmondani és le-
írni. (Sőt erre napjainkban nyilvánvalóan szükség is van - de nem szabad az ahistorizmus hibájá-
ba esni.) 

Az értelmiségi baloldali erjedésnek volt még egy jelensége, és nagyon fontos megjelenési 
formája. Ez a Left Book Club volt, amelynek lelke és a könyvsorozat kiadója Victor Gollancz 
(Gollancz életútját ld. Évkönyv 1993.) volt, aki remek könyveket adott ki, és mind a könyvsoro-
zat, mind a könyvsorozat mögött kialakuló szervezet nagyon népszerű lett ezekben a 30-as évek-
ben. A könyveknek határozott antifasiszta éle volt, több könyvet jelentetett meg a fenti szellem-
ben, többek között Zilliacusttól is. 

Ez a baloldali erjedés megmutatkozott a híres Penguin könyvsorozat esetében is. Magától 
értetődik, hogy itt ugyancsak nagyon határozott szellemű antifasiszta munkák jelentek meg. 
Ezek között nagy feltűnést keltett egykor — még a fenti 30-as években — Konrad Heiden könyve, 
a „One man against Europe" (Egy ember Európa ellen), amely természetesen Hitlerről szól. 
Ugyancsak a Penguinnél jelent meg Mowrer könyve, amely még 1934-ben jelent meg; „Germany 
puts the clock back" (Németország visszaállítja az órát) - itt a cím magáért beszél. A Penguinnél 
jelent meg Dutchess of Atholl könyve Spanyolországról és a spanyol polgárháborúról, és lévén, 
hogy a brit főrendi hölgy konzervatív politikus volt, könyve annál nagyobb feltűnést keltett, hogy 
teljes mértékben objektív tudott lenni, és a Spanyol Köztársaság oldalára állt, és megsegítése 
mellett érvelt. 

A brit 30-as éveknek az itt felvázolt mozzanatai, úgy hiszem nagyon feledésbe merültek -
legalábbis nálunk. Még két kiváló írót kell itt megemlítenem, akik nélkül ez a kép nagyon hiá-
nyos maradna. Az egyik H. G. Wells, a másik J. B. Shaw. Mindkettő egykor — mármint az 1930-as 
években — Magyarországon is népszerű volt, sok könyvük megjelent, és rövidebb éles írásaik he-
lyet találtak az egykori magyar folyóiratokban is mint a Szocializmus és a Századunk. Mindkét 
szerzőtől a Népszava ugyancsak sűrűn közölt ilyen rövidebb írásokat. (Minden bizonnyal több 
más lap is megtette ugyanezt, gondolok a Pesti Naplóra - míg jobboldali orgánumok a két szerzőt, 
zárójelbe téve, a maguk tolmácsolásával és olykor persze kritikájával, de szintén közzé tették.) A 
két író munkáinak fölsorolását persze itt mellőzöm. Még valakiről meg kell emlékeznem, Ber-
trand Russelről, akinek ugyancsak nagy befolyása volt a brit értelmiségi-e, különösen annak bal-
oldali áramlatára (s akinek korai történeti munkáját magyarul is megjelentették). Továbbá nem 
szabad megfeledkeznem Henry Noel Brailsfordról, (Brailsford életútját ld. Évkönyv 1998.) a kitűnő 
publicistáról, akinek írásai persze feltűntek a Socialist Lea^uerben is, de emellett ő szerkesztette az 
ILP (Független Munkáspárt) hetilapját, a New Leadert is (Új Vezető). (Brailsfordnak megjelentek na-
gyobb lélegzetű könyvei is, amelyekben egyebek között kellő kritikai éllel megemlékezik magyaror-
szági tapasztalatairól is.) Mindezeket az írásokat igazán jó szívvel tudom az ifjú nemzedékek figyel-
mébe ajánlani. Még egy jeles értelmiségiről kell szólni, Harold J. Laskiról, (Laski életútját ld. Év-



könyv 1993.) aki a Szocialista Liga egyik motoija volt, természetesen sűrűn írt a Liga orgánumában 
is és „mindemellett" a London Scool of Economics egyik legbefolyásosabb professzora volt, akinek 
közgazdasági és szociológiai könyvei igen elterjedtek voltak az 1930-as években. (Laskinak volt egy-
kori magyar elterjedtsége is, amely még inkább felerősödött 1945 után.) 

Jemnitz János 

Bihari Péter 

LÖVÉSZÁROK A HÁTORSZÁGBAN 
Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán 

Budapest, Napvilág Kiadó, 2008. 286 o. 

Az intézményesült történetírás számos, vagy számtalan diszciplínát foglal magába, ezek 
közül az egyik, a romantikus, izgalmakra vágyó közönséget mindig foglalkoztató a hadtörténet-
írás. (Csak zárójelben a közönség néha csalódik a hadtörténeti munkák izgalmasságába vetett re-
ményeiben, a szakszerűség ugyanis felülírja a vágyakat, s számtalan nem romantikus, izgalmas 
témáról készült, készül és fog készülni izgalmas munka.) A háború-történetírás nem különálló 
ágazata a történetírásnak, mégis sokszor, mint Bihari Péter ismertetett munkájában megjegyzi, 
az első világháború története a nagyobb folyamatokkal foglalkozók írásaiból kimarad, legyenek 
azok politika, társadalom avagy gazdaságtörténetiek, s csak „háborútörténészek" munkáiban je-
lentkeznek. 

így van ez tendenciájában nálunk is az első világháborúval, bár éppen Bihari monográfiájá-
nak bőséges irodalma mutatja, hogy azért főleg mentalitás és ideológiatörténeti területen sokat 
letett már a szakma az asztalra. 

Bihari könyvének a szerző által megfogalmazott egyik célkitűzése: „Könyvemmel el szeret-
ném oszlatni azt a közkeletű vélekedést, hogy az antiszemitizmus 1918-1920 körüli fellobbanása 
az érzelmek vagy szenvedélyek hirtelen kitörése volt, váratlan és radikális szakítás a liberális Ma-
gyarország hagyományaival."(250) 

A szerző úgy véli, hogy a „Nagy Háború" utolsó két éve során felgyorsul, terjeszkedik az 
antiszemitizmus a közbeszédben és mentalitásban, s a háborús vereség, a forradalmak, Trianon 
csak befejezik ennek a felgyorsulásnak folyamatát. Hangsúlyozottan csak felgyorsulásról van szó, 
hiszen az antiszemita közbeszéd az legalább Országos Antiszemita Párt megalakulása óta része a 
magyarországi mindenekelőtt politikai és társadalmi diskurzusnak. 

A recenzens persze mindig leegyszerűsít, így én is, mikor megpróbálom összefoglalni hogy 
miben látja Bihari mindennek okát. 

Kiindul társadalomtörténet-írásunk egyik hiátusából s a középosztálynak a világháború 
alatti helyzetét kísérli meg körvonalazni. Nyilvánvaló, hogy az említett közbeszédben a középosz-
tálynak nagy jelentősége van, hiszen a politikai szférában, s a társadalom legtöbb területén éppen 
ez a középosztály a közbeszéd aktív megalkotója. 

Nyelvileg és fogalmilag nem teljesen tisztázott, hogy mit is tekint Bihari középosztálynak. 
Hangsúlyozza, hogy az adott fogalom tartalmában nincs egyetértés sem a kortársaknál, sem pe-
dig a korszakkal foglalkozók körében. A szerző konzekvensen használja a munkában a középosz-
tály kifejezést, ugyanakkor kezelhetővé teszi azt, azáltal, hogy tudatosan korlátozza a fogalmat: 
„...a társadalom általam vizsgált rétege a közhivatalnokok, a magántisztviselők és a 'szabad-
foglalkozású értelmiség', vagyis a középosztály iskolázott csoportjai (a Bildungsbürgertum)."(44) 

A meglévő statisztikai adatok, a korabeli publicisztika és visszaemlékezések alapján megál-
lapítja Bihari, hogy ez az a csoport, amely legtöbbet veszített a háború folyamán szociális helyzete 
a legerősebben romlott, s ez nemcsak Magyarországra, hanem gyakorlatilag egész Európára igaz, 
mint azt a szerző a téma széles nemzetközi irodalma alapján megállapítja. E mellett egyre nő, a 
konkurencia harc a zsidónak tekintett és a magukat eminenter kereszténynek valló középosztály-
beli csoportok között. Ezt mindenekelőtt a középosztálybeli nőknek a Bildungsbürgertumba való 
rekrutációja mutatja. Ezt a helyzetromlást próbálja a Bihari által vizsgált etablirozott hivatalnoki 
réteg, mint a különböző szervezetekben megfogalmazódott programok és kijelentések mutatják a 
zsidóság hibájának tulajdonítani. A hagyományos antiszemita vádak: nemzetidegen - nemzetron-
tó, az országon belül összeesküvő, kiegészülnek kimondottan háborús témákkal, amelyek közül 



kettő szerepel a korszak publicisztikájában és politikai beszédeiben kiemelten: A hadiszállítók, 
„hadimilliomosok" kérdése, azaz mindazon problémák, amelyek a háborús hiánygazdaság, az azt 
valamiféleképpen kezelni hivatott „központok" és egyéb szervezetek, s az adott lehetőségekkel 
visszaélők okoznak szerepel az első helyen. A zsidók gazdagodnak, míg mi éhenhalunk jelszava 
valóban játszhatott mozgósító szerepet bizonyos társadalmi rétegeknél. 

Az amíg mi harcolunk, szenvedünk a fronton, addig ők otthon lógnak, kihúzzák magukat a 
szolgálat alól a második meghatározó vád, ami hozzátevődik a korábban is meglévő antiszemita 
érzületekhez. 

Természetesen a világháború alatt, amikor tényleges galíciai menekültek is vannak az or-
szágban, bármily kis, szinte elhanyagolható számban, jelenlétüket fel lehet használni a régi „a ga-
líciaiak" megszállnak bennünket és elzsidósítják a nemzetet vád újraélesztésére. 

Itt jegyezném meg, hogy talán nem volt szerencsés a könyv címlapjára a mai Júlia utca 
környékén bemutató jelleggel létrehozott (pasaréti) lövészárokban sétáló középosztálybeli közön-
ségről készített fotót tenni. A szerző munkájában nem erről a hátországi kiállítási lövészárokról 
írta könyvét, hanem a hátországban létrehozott ideológiai lövészárokról, ahol egyik oldalon az 
egyre antiszemitább jobboldal, vagy radikális jobboldal áll, s a másik oldalon a liberalizmus meg-
maradt képviselői, az éppen kialakuló demokratikus gondolkodás képviselői s a zsidóságot válla-
lók s védők állnak, s lőnek egymásra. 

Az antiszemitizmus radikalizálódásának szemléltetésére és/vagy bizonyítására Bihari be-
mutat ja a képviselőházi vitákban megjelenő ú j hangot (alapvetően az antiszemita és az újonnan 
szerveződő „hungarizmus" toposzai szerint s nem mindig kronologikus rendben, ami egy magam-
fajta régimódi történész számára egy alakulási folyamatban néha zavaró). 

Bemutatja az új, vagy újonnan megerősödő mozgalom lapjait — jelezve, hogy elterjedtsé-
gükre nincsenek komoly adataink — így valószínűleg a képviselőházi szónoklatok s a helyi kam-
pánykörutak messze több emberhez eljuttat ják az „igét", mint a mozgalmi lapok (Új Nemzedék, 
A Sajtó, Magyar Kultúra, stb). 

Ugyanez a helyzet a másik lövészárokba került (szorult) másik tábor lapjaival és érvrend-
szerével, szóljon a szerző akár az Egyenlőségről, akár a Huszadik Századról. 

Bihari könyve igen érdekesen veti fel, hogy egy társadalmi réteg pillanatnyi egzisztenciális 
frusztrációja, s társadalmi megosztottságának növekedése miként vezethet újabb antiszemita to-
poszokhoz s a régi toposzok hangoztatásának radikalizálódásához, érdekes módon az ellentábor 
(a magát defenzívában érző másik lövészárok) belső fejlődéséről sokkal kevesebbet tudunk meg, 
sokszor pusztán a megnyilvánulások konstatálásával találkozhatunk. 

Egyetlen egy dolog kelt a recenzensben hiányérzetet. A munka egész gondolatmenetét és 
Magyarországról összegyűjtött logikusan összerendezett adatmátrixát nemzetközi összehasonlí-
tásban helyezi el, mint említettem szinte tartalmazza a legújabb (nem hadtörténeti) első világhá-
borús irodalom tematikus annotált bibliográfiáját. Ugyanakkor mintha az itt megjelenő cizellált-
ság kevésbé jelenne meg az ábrázolt jelenségeknek magyarországi elhelyezésében. Nem pusztán 
olyan apróságokra gondolok, hogy nem kapcsolja össze a témával, hogy miért mások a magyaror-
szági kivételes törvények, mint például az ausztriaiak vagy a németországiak, miért más a hadse-
reg szerepe a hátország életében a cenzúrában stb. Ezekről szívesen olvastam volna, s nem pusz-
tán a szerző álláspontját arról, hogy a fentiek miként kapcsolódnak a könyv fő témájához a jobb-
oldali radikalizmus kibontakozásához. Elképzelhető, ha a peremfeltételek indokai is szerepeltek 
volna, akkor értelmezési szinten kissé más eredményre ju t a szerző. 

Ertem én, hogy nem a politikai és társadalmi közbeszéd mikéntjéről szól a munka, annak 
csak egy szelete fért bele az adott oldalakra, ugyanakkor ezen szelet gyakorlati privilegizálásával, 
azaz csak ezzel való foglalkozással azt a benyomást szerezhetjük, hogy az egész közéletnek ez volt 
az egyetlen befolyásoló témája, hogy csak így állt fel, azaz ásatott ki a lövészárokrendszer,s nem 
lettek volna más, természetesen itt nem ily részletességgel tárgyalandó témák, itt természetesen 
nem ily részletességgel tárgyalt orgánumok, itt természetesen nem ily részletességgel tárgyalan-
dó személyek. 

A dicséret és ajánlás mellett így az ismertetés szerzője nem állja meg azt a szóviccet, hogy 
valamivel több kellett volna a lövészárkok hátországának ismertetésére, hogy még ennél is jobb 
könyv születhessen. 

Szabó Dániel 



Donáth Péter 

OKTATÁSPOLITIKA ÉS TANÍTÓKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON 
1945-1960 

Budapest, Trezor Kiadó, 2008. (558 + XVIII o.) 

Donáth Péter 2008-ban két, igen terjedelmes kötetet készített a tanítóképzés története té-
májában végzett OTKA-kutatása lezárásaként. Mindkettő elmélyült munkáról, kiterjedt levéltári 
kutatásról, a korszakra jellemző módon tömeges méretekben előkerülő adatok sikeres értelmezé-
séről, kezeléséről tanúskodik. Külön kiemelendő, hogy a szerző az oktatástörténet-írás azon kép-
viselői közé tartozik, akik kiterjedt levéltári kutatások alapján dolgoznak, az adatokat, megtalált 
forrásait a történész módszereivel kezeli (forráskritika alkalmazásával, a történeti háttér figye-
lembevételével stb.). A hivatkozott hatalmas levéltári anyag feltárása már önmagában nagy telje-
sítmény. Mindezt imponáló nagyságú irodalomjegyzék egészíti ki, a szerző szakirodalmi műveltsé-
ge kiterjed a témájához kötődő legfontosabb külföldi munkákra is. 

A jelenlegi recenzió témájául szolgáló kötetben szereplő három tanulmány a szerző megfo-
galmazása szerinti „dokumentatív-elbeszélő módszere" csak addig nehezíti meg az olvasó dolgát, 
amíg nem veszi észre: többféle módon is olvasható a kötet. A tanulmányok élvezetes stílusa, bár 
néha kissé hosszú, de jól kiválasztott idézetei izgalmas olvasmányt jelentenek a korszak iránt ér-
deklődőknek. De nem érdemes kihagyni a terjedelmes, szinte kisebb tanulmányoknak is beillő, és 
szintén idézetekkel bővített jegyzeteket sem, ugyanis számos, továbbgondolásra érdemes problé-
mafelvetés rejlik bennük. A levéltári kutatásokra alapozott adataik pedig további feldolgozásra 
csábítanak, új aspektusokat, illetve későbbi kutatási irányokat határozhatnak meg. 

Jelen kötet 1945 és 1960 között tárja fel a tanítóképzők intézményének oktatáspolitikai/ok-
tatástörténeti hátterét. A szerző bevezetőben leírt — maga vállalta — célkitűzése is jelzi a meg-
közelítés újdonságát és egyben a kérdéskör bonyolultságát: „Előbb a középfokú tanító(nő)képzők 
nevelőképző főiskolákkal való felváltására irányuló törekvés motívumait, fiaskóját, majd a négy-
éves tanítóképzés megújításával, felülvizsgálatával kapcsolatban történteket igyekszünk rekonst-
ruálni: Keresztury Dezső, Ortutay Gyula, Darvas József, Erdey-Grúz-Tibor, Kónya Albert, Kállai 
Gyula és Benke Valéria minisztersége idején — a felsőfokú óvó- és tanítóképzés megteremtését 
kilátásba helyező 1956. július 26-i és 1958. június 10-i PB-határozatokig" — írja. (Donáth Péter: 
Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945-1960. Budapest, 2008, Trezor Kiadó, IX-X. 
o.) Egyúttal ugyanebben a bevezetőben összefoglalja a téma iránti személyes elkötelezettségének 
pontjait, s érzékelteti a rá váró nehézségeket is: „Megpróbálok távol maradni a »múltak csatájá-
tól«. Munkálkodásomat a források hiátusaival, az elkerülhetetlen módszertani nehézségekkel, a 
történeti rekonstrukció (számomra itt és most) reálisan lehetséges hitelességéért (elsősorban sa-
ját korlátaimmal, elfogultságaimmal) folytatott küzdelemnek tekintem, semmiképp sem hajdani 
hőseim — vagy a jelenlegi politikai/ideológiai/kulturális áramlatok, »szekértáborok« — háborújá-
nak folytatásaként »történészfronton«." (Uo. XIX. o.) 

A kötet lapjain, ha nem is háború, de egy hosszan tartó küzdelem követhető nyomon, ame-
lyet nem pusztán a tanítóképzés felsőfokúvá válásáért folytattak a különböző politikai-szakmai 
„lobbi-csoportok", hanem ezzel szoros összefüggésben a tanítóság mint szakma presztízsének, 
anyagi és erkölcsi megbecsülésének emeléséért, az értelmiségi szakmák hierarchiájában elfoglalt 
helyzetének rég óhajtott javításáért. 

Mindez 19. századi előzményekre is visszavezethető, hiszen a tanítók általános és szakmű-
veltségének, s ehhez kapcsolódóan gyakorlati képzésének javítása, s ezáltal presztízsük növelése 
már Eötvös József korában is fontos probléma volt, s az 1882. és 1923. évi reformok során a kép-
zési idő folyamatos növekedésével járt együtt, igaz, változatlanul a középfok szintjén maradt. Vé-
gül az 1938. évi XIV törvény már akadémiai szintűvé emelte a képzést, és ebben már benne volt a 
hőn áhított, a korszakban presztízsemelkedést jelentő érettségi is (igaz, „csak" líceumi szinten). 
A világháború, ill. az azt követő hatalomátvétel azonban mindent elsodort. Az állami iskolamono-
pólium létrejöttekor a középfokú tanítóképzők a „rossz oldalon" álltak, hiszen nagy többségük 
egyházi fenntartásban volt. így rájuk vonatkozóan fokozottan érvényessé vált az ideológiai-politi-
kai ellenőrzés, többnyire a szakmaiság rovására, és nem, vagy kevésbé rendelkeztek olyan befo-
lyásos személyiségekkel (összehasonlítva például az egyetemekkel), akik védőernyőt tarthattak 
volna föléjük a vészterhes években. 



Annál is érdekesebb ez, hiszen — papíron, az ideológia szintjén — az 1948 után kiépülő 
diktatúra egyik kedvezményezettje éppen a tanítóság lett volna. Számos, a kommunista párthoz 
(MKP) kötődő tervezetben, dokumentumban merül fel a tanítóság rétege, mint az oktatáspoliti-
kai változások támogatásához megnyerendő/felhasználható réteg. Hiszen a magasabb presztízsű 
értelmiségi szakmák képviselői nemcsak képzési idejük rövidsége és esetleges műveltségbeli hiá-
nyosságaik miatt, de nem utolsósorban azért is tekintették alacsonyabb rangúnak a tanítóságot, 
mert a tanítóképzők beiskolázási bázisa a társadalmilag kisebb presztízsű rétegekből, elsősorban 
a kispolgárság gyermekeiből került ki (nem számítva most a nők magas arányát, ami szintén nem 
vonzotta a magas presztízst). 

Közismert, hogy az MKP-nak már 1945-1948 között megjelenő, társadalmi elfogadottságá-
nál jóval nagyobb súlyát a szovjet hadsereg jelenléte és aktív támogatása adta. A párt oktatásügy-
ben érdekelt tagságának és vezetőinek nem nyilvános tervezeteiből pedig kitűnik, hogy az MKP 
hazai, illetve moszkvai emigráns vezetői szárnya egyaránt gyanakvással tekintett általában az ér-
telmiségi, középosztályi szakmákra, s különösen a pedagógusokra. Szemükben a tanárok, tanítók 
az elmúlt rendszer krit ikátlan kiszolgálói voltak, s ennél fogva megbízhatatlan elemek. Könnyen 
találhatunk jellegzetes, ezen ideológiát igazoló részeket az MKP elképzeléseiben: pl. a tanárok 
„átnevelése", illetve minél gyorsabb „lecserélése" megbízható, az új államhatalom által „kikép-
zett", „átrostált" pedagógusokra. E tervekhez tömegtámogatást a MKP a pedagógusréteg legalsó 
részén elhelyezkedő, hát térbe szorított, anyagilag gyakran nyomorgó, kisebbrendűségi érzésekkel 
terhelt — többségében vidéki, sőt falusi — tanítóság körében szeretett volna találni. A pedagógu-
sok ezen rétegét lehetett a legkönnyebben megnyerni a baloldali radikális eszméknek. (Ók jelen-
tették például a kommunista párt által befolyásolt új pedagógus-szakszervezet bázisát is.) A párt 
által alkotott elképzelések tehát ehhez a csoporthoz szóltak, őket célozták meg, őket tartották a 
legfontosabb rétegnek. Elválasztva szakmai felső- és középrétegüktől, azaz a felsőfokú/egyetemi 
képzésben részesült tanároktól, a tanítóságot az MKP a felemelkedés ígéretével próbálta „elcsábí-
tani". „A magyar falu szellemi gúzsba kötője a pap, szövetségese a tanító. Ketten irányították a 
falusi csoportok politikai érdeklődését, természetesen a jobboldal felé... Szét kell robbantani a pap 
és tanító népellenes szövetségét... Bizonyítsa be a Párt, hogy törődik a tanítói érdekekkel, hogy 
ezzel alapjában ingassák meg az elnevelt tanítóság bolsevistaellenes magatartását" - írta például 
a szintén tanító végzettségű Ilku Pál 1945. január 14-én az MKP KV-hez szóló levelében. (Politi-
katörténeti Intézet Archívuma 274. f. 21. cs. 72 ő. e. MKP KV iratai.) 

1945 januárjában szintén Ilku Debrecenben elkészítette „Az MKP tervezete az új magyar 
népnevelésben" c. munkát, melyet a nevelők január 11-12-i debreceni kétnapos értekezletén 
megvitattak, s a jelen levő MKP-, SZDP-, NPP-tagok — az irat tanúsága szerint — közös prog-
ramként fogadtak el. (Uo.) 

A tervezet első része a múltbeli népnevelés kritikáját tartalmazza, hangsúlyozva a nevelés-
ügy bűneit a „fasizmus" támogatásában. A mi szempontunkból most az a kiemelendő, hogy egye-
dül a tanítóság volt e kontextusban az a réteg, amely áldozatnak is tekinthető effajta szereposz-
tásban: „A magyar tanítóra nagyon szomorú szerepet kényszerítettek ebben a nagy bűnügyben. A 
hazug és életellenes elveket, a mérget neki kellett a romlatlan gyermeki lélekbe csepegtetni... a 
hatalomnak nem az volt a fontos, hogy kizárólag hozzáértő emberek álljanak az ellenőrzésnél, hi-
szen a népnevelés nekik nem nevelési, hanem politikai ügy volt. A tanfelügyelő nem a tanítóság 
embere, hanem a hatalomé volt. Nem a tanítóság bízott benne, hanem a hatalom. így aztán a tan-
felügyelő sem nagyon bízott a tanítóban - az ellenőrzésnek, a besúgásnak egészen hivatalos rend-
szere volt kiépítve." A tervezet második része a „Kommunista Párt népnevelési terve" címet vi-
selte. Célul tűzte ki a „szabad, határozott világnézetű, szociális ember kinevelését". Helyeselte a 
nyolcosztályos elemi oktatás tervszerű kiépítését, melyben a 1-4. osztályok az alapműveletek és a 
környező világ megismerését, az 5-8. osztályok tanulói pedig „ipari vagy kertgazdasági szakisme-
retet", illetve „a tanuló szociális világnézetének" megalapozását nyernék „a természettudomá-
nyok, a történelem igazságának tanításával". Hangsúlyosan szerepelt azonban itt is a tanítóság 
munka- és életkörülményeinek alapvető megváltoztatásának ígérete. Persze csak az arra „érde-
mesek" számára: „... a rendelkezésre álló tanítóság... csak szigorú igazoltatás u tán állítható mun-
kába. A népellenes, fasiszta tanítók nem tehetik be lábukat az iskolába, ahol az ú j emberideált 
formálják ki." 

A szociális helyzet javítására többek között béremelést, 30 évi szolgálat u tán teljes nyugdíj-
jogosultságot, a kezdő fizetések felemelését, tanítói lakások építését tartot ták szükségesnek. A 
jobb szakmai- és munkakörülményeket a tanítóképzés reformjával, időhöz kötött igazgatói megbí-



zással, tanítók által vezetett járási tanfelügyelet kiépítésével, az iskolalátogatások, az iskolaszék 
és az iskolagondnokság hatáskörének megszüntetésével, nyílt minősítési rendszerrel, a tankerü-
leti főigazgatót felváltó, kormány által kinevezett ún. nevelésügyi ellenőrrel, valamint egységes, 
kötelező tankönyv biztosításával vélték elérhetőnek. A felsorolásból kitűnik a tanítóság régi vá-
gya: a miniszteriális, illetve egyházi szakbürokrácia hatalmának megnyirbálása. Megcsillan tehát 
a remény a presztízsemelkedésre, a (szak)hatalomból való részesedésre is. 

Az általános iskolák fokozatos kiépülésével (ahová tanárként volt polgári iskolai és gimná-
ziumi tanárok is bekerültek), ill. az iskolák állami kezelésbe vételével a tanítóság látszólag elvesz-
tette a hatalom számára vonzó, a sajtóban és általában a propagandában remekül felhasználható 
szerepét. Megmaradtak azonban számára a (a többiek által szintén lenézett) kiskapuk az „emel-
kedés"-hez: szaktanítói tanfolyam, főiskolai-egyetemi levelező tagozat a magasabb végzettségért, 
s így — a politikai megbízhatóság bizonyításával — idővel akár oktatásiintézmény-vezetővé is 
emelkedhettek soraikból jó néhányan. Már ekkor is érvényes azonban, amit Donáth Péter az 
1958-ben felsőfokúvá váló tanítóképzés utáni időszakra vonatkozóan fogalmaz meg: „a 20. század 
története igencsak »megtréfálta« a társadalmi státusemelkedését a felsőfokú képzéstől remélő ta-
nítóságot ... a tanítóképzés képzési idejének növekedése, felsőfokúvá válása, majd főiskolai rang-
ra emelkedése ... lényegében követte (!) a társadalom általános iskoláztatási szintjének alakulá-
sát, kielégítette a tanítókkal kapcsolatos társadalmi elvárásokat - miközben a tanítók státusa a 
szakmák jövedelmi és presztízs-hierarchiájában alig változott." (Donáth P: i. m. XIX—XX. o.) 

A tanítóság presztízsemelkedésének félresiklását jelezte már 1947-ben a pedagógiai főisko-
lák létrehozását célzó politikai akarat. Kiderült ugyanis: az iskolareform nyomán döntő tényező-
vé válik, hogy melyik intézmény fogja képezni az általános iskola felső tagozatára a szaktanáro-
kat (és a tanítóképzők, a későbbi pedagógiai főiskolák és egyetemek harcában nem sok jó várha-
tott a képzőkre). Az új intézmény, az ún. pedagógiai főiskolák létrejötte önmagában is izgalmas 
kérdés, de itt csak röviden, a tanítóképzéshez kapcsolódó néhány vonatkozását jelezném. 

Az 1945-ben minden alapvető tárgyi és személyi feltétel hiányában, rendeleti úton létreho-
zott általános iskola a kezdetektől jogos bírálatok kereszttüzében állt. Különösen kritizálták a 
rendelet főváros-centrikusságát: az egy-két tanítós (gyakran összevont osztályokkal rendelkező) 
falusi iskolákban ugyanis lehetetlen volt kialakítani a szaktanítós rendszert. Ez az ellenérv az ál-
talános iskola hívei között sem maradt hatástalan, s elindította a nevelőképzés reformjára vonat-
kozó tervezetek készítését. 

A javaslatok többsége kimondva-kimondatlanul két fontos szempontot tar tot t szem előtt: a 
tanítók presztízsét és szakmai tudását emelő szaktanári képzés kialakítását, ill. rövid idő alatt 
nagyszámú nevelő képzésének fontosságát. 

A nevelőképzéssel foglalkozó terveket — erősen leegyszerűsítve — két csoportra oszthatjuk. 
Egyik oldalon álltak a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete elképzelései, melyeket az MKP 
aktívan támogatott. Emellett megszülettek a vezető értelmiség (köztük az egyetemek), a szakbü-
rokrácia, köztük a VKM és az Országos Köznevelési Tanács (OKT) szakértőinek tervezetei. 

1945 őszén a szakszervezet állásfoglalása érdemel említést, melyben az egységes általános 
iskola mellé egységes, érettségire épülő, az alsó-felső tagozatra egyaránt képesítő nevelőképzést ja-
vasoltak, a tanítóképzők átalakításával, s egyben meg kívánták szüntetni az egyetemek tanárkép-
zési jogát. Tervezetük az OKT elé került, ahol többször sürgették megvalósulását. 

Az OKT számos reformtervet készített, összességében azonban két vélemény ütközött egy-
mással. Az első szerint a nevelőképzés, egységesen, egyetemi feladat kell hogy legyen, élén az ot-
tani pedagógiai tanszékek álljanak. A nevelőképzést eszerint szét kell választani általános iskolai 
és középiskolai szaktanárképzésre. Érettségi után a hallgatók az egyetemek tanárképző tanszéke-
it látogatnák és idővel válnának csak szét az általános iskolára, ill. a középiskolára képesített 
hallgatók csoportjai. 

A másik változat szerint a tanítóképzők (középfokú szinten, ötéves képzési idővel) képez-
nék ki az általános iskola 1-3. osztályainak nevelőit, a szaktanárokat pedig mind az általános is-
kola, mind a középiskola számára az egyetem adná. (A kérdéshez további adalékokkal szolgál: Ladá-
nyi Andor: A középiskolai tanárképzés története. Oktatás és társadalom 1. Új Mandátum Könyvki-
adó, Budapest, 2008. 76-81. o.) Az egyik tábor ellenezte, hogy az általános iskola tanári kara két, 
eltérő presztízsű intézménytől szerezhessen diplomát, s így élesen elváljon egymástól az alsó és a 
felső tagozat, míg a másik tábor a szaktanárok szakmai képzésének minőségét féltette, illetve ez-
zel összefüggésben az egyetemek szerepének visszaszorulását kívánta megakadályozni a tanár-
képzés területén. 



A Pedagógusok Szabad Szakszervezete 1946. október 4-i véleményében, majd november 
21-22-i választmányi ülésén visszautasította az OKT elképzeléseit. Szerintük az egyetemek nem 
lennének képesek felvenni és kiképezni a szükséges nevelői létszámot. Azt javasolták ehelyett, 
hogy átmenetileg az egyes bölcsészkarok mellett építsenek ki „egyetemi jellegű állami nevelőképző 
főiskolákat", melyeket idővel bölcsészkarrá fejleszthetnek, ill. összevonhatnak. A képzési idő 4 év 
lenne. A választmányi ülésen a pedagógusok szociális származásával is foglalkoztak, s a létreho-
zandó nevelőképző főiskolák mellé népi kollégiumi rendszer kiépítésével kívánták megoldani a 
munkás-paraszt rétegek beáramlását a pályára. 

Újabb lökést adott a nevelőképzési reformnak az MKP Pedagógus Csoportjának 1947. feb-
ruári vitaelőadás-sorozata, ahol Faragó László (a budapesti Állami Pedagógiai Főiskola későbbi 
igazgatója) ismertette a párt elképzeléseit: ez önálló, állami fenntartású, alsó-felső tagozatra egy-
aránt képesítő főiskola létrehozását célozta Szegeden (a volt Polgári Iskolai Tanárképzőn), illetve 
Budapesten. 

1947 márciusában indultak meg az előkészítő munkálatok a VKM-ben, a szakszervezeti, ill. 
MKP-tervezetek szellemében. Állami (ez a tény egyértelműen az egyházi fenntartás visszaszorítá-
sát szolgálta e területen), érettségire épülő, kezdetben 3 (de később 4 évre fejlesztendő), egységes, 
az alsó-felső tagozaton való tanításra egyaránt képesítő tanár-tanítóképzés - kísérleti jelleggel. 

Az 1947 novemberében beinduló szegedi és a budapesti ún. pedagógiai főiskolák mellett 
még kb. 15 főiskola megnyitását tervezték - a tanítóképzők tervbe vett megszüntetésével. Az 
egyetemek csatát vesztettek, de bizonyos mértékben a tanítóképzők is. Bár a kiindulópont az ál-
talános iskola számára egységes (tehát alsó- és felső tagozaton való tanításra egyaránt alkalmas) 
pedagpgusréteg képzése volt, hamarosan kiderült, hogy az elsőként megalakult intézményekben 
végzettek közül szinte senki sem akar tanító lenni. A legkorábban megnyílt budapesti pedagógiai 
főiskola például minden ízében (politikai támogatóit, tanárait és diákjait tekintve is) elitintéz-
mény volt. 

Szembetűnő: a pedagógiai főiskolák létrehozása, miként az általános iskola létrehozása is, 
elsősorban politikai kérdés volt. Úgy tűnik, a beavatkozásra ezen időszakban nehezebb terepet je-
lentő egyetemek (és tegyük hozzá az egyházi fenntar tás dominanciája miatt a tanítóképzők is) he-
lyett az MKP-nek jobban megfelelt egy szabályaiban, értékrendjében kialakulatlan, a múlthoz 
nem kötődő, és főként baloldali elkötelezettségű pedagógiai főiskolai hálózat kifejlesztése. 

A pedagógiai főiskolák létrehozásának időszakát, az általam röviden érzékeltetett konflik-
tusokkal terhelt politikai erőteret Donáth Péter kötetének első tanulmánya idézi fel, s rajzolja 
meg remekül. E tanulmányában a szerző a vallás- és közoktatásügyi minisztérium tanítóképzők-
kel foglalkozó osztálya vezetőjének, Rozsondai Zoltánnak állít méltó emléket (Közszolgálat, szak-
értelem, méltányosság. Rozsondai Zoltán minisztériumi küzdelmei a tanítóképzés értékeinek meg-
őrzéséért, megújításáért [1945-1960] címmel), akit a szerző a professzionális-szakmai szempontok 
következetes képviselőjének tekint. 1945 nyarán rendelték a VKM-be a parasztpárti kötődésű, ta-
nítóképző intézeti tanár végzettségű Rozsondait, és bár az 1960-as évekig a minisztériumban ma-
radt, mozgástere igazán csak a koalíciós időszakban volt, igyekezvén „racionális pályán tar tani" 
az egyre inkább elszabaduló reformálási kedvet. Sikertelenül. Az általa ott töltött időszak a szak-
minisztérium zaklatott korszakai közé tartozik, amikor a minisztérium vezetői és munkatársai 
többször is politikai támadások kereszttüzében álltak (konfliktusok az iskolák demokratizálása, 
az általános iskolák létrehozása, az egyházpolitika, ill. az iskolák államosítása kapcsán), s szakbü-
rokrácia nagy része ezalatt kicserélődött, alkalmazásukban a munkás-paraszt származás és a po-
litikai megbízhatóság vált döntő szemponttá. A tanulmányban a tanítóképzőknek a felsőfokúvá 
válásért folytatott harca hátterében érzékletesen nyomon követhetőek a minisztérium belső erő-
viszonyainak változásai, a pártok pozícióharcai, a szerző által oktatáspolitikai játszmáknak neve-
zett történések „eredményei" és buktatói is. 

A kötet második tanulmánya (Egy súlyos következményekkel járó oktatáspolitikai döntés 
születése. Tanítóképzés az első Nagy Imre-kormány idején címmel) az 1953-1955 közötti időszak 
történetét dolgozza fel. Az ötvenes évek elejének oktatáspolitikai torzulásait, amelyet többek kö-
zött a mennyiségi szemlélet térnyerése, az ehhez kapcsolódó radikális színvonalsüllyedés és bizo-
nyos fokú tanítói-tanári túltermelés jellemez, ez a rövid időszak próbálta — úgy mond — korri-
gálni, miközben az országban a gazdasági-társadalmi feszültségek szinte elviselhetetlenné váltak. 

Az oktatáspolitikai kérdésekben is mindenható MDP politikai bizottsága 1954-ben foglal-
kozott újfent a tanítók képzési problémáival, ill. a képzési idő és szint felemelésével - és végül ne-
met mond a javaslatokra. Nem meglepő, hogy a vita valójában nem a szakmai szempontok, ha-



nem a költségvetési kihatások, a népgazdaság teherbírási képessége körül forgott. A szerző e ta-
nulmányban a terveket, ill. az elkészítő személyek szerepét, motivációit részletesen elemezve mu-
tatja be e döntés előkészítését, majd a törekvések sikertelenségét. Felfogása szerint a „történet 
túlmutat önmagán: alkalmas a korabeli oktatáspolitika döntési (tervezési és irányítási) mecha-
nizmusainak bemutatására, s talán a döntéshozók politikai-világnézeti motívumainak és a tanító-
képzős tanárok korabeli reakcióinak felvillantására is". (Donáth E: i. m. 169. o.) 

A harmadik tanulmány a tanítóképzés érdekében folytatott újabb offenzívát mutatja be, de 
ezúttal már a Hegedűs-kormány (1955-1956) időszakában (Vizsgálatok, diagnózisok - javallatok. 
Kísérletek a tanítóképzés világnézeti-politikai és szakmai rekonstrukciójára a Hegedűs-kormány 
idején címmel). Bár a korábbi konfliktusok erre az időszakra is áthúzódnak (anyagi hát tér hiá-
nya, tanítóképzők és egyetemek-főiskolák szakmai ellentétei stb.) végül ez a küzdelem bizonyos 
értelemben sikerrel jár majd: az 1956 nyarán meginduló kezdeményezésre 1958-ban, az MSZMP 
PB döntése nyomán, felsőfokúvá alakul át a tanítóképzés. 

A szerző bebizonyítja azonban, hogy az állampárt politikai preferenciái ekkor is működnek: 
a tanítóképzés színvonalának emelésért indított harc a párt ifjúságpolitikájának szerves részét al-
kotja. A pedagógus, és különösen a tanító, a párt funkcionáriusának/propagandistájának kétes 
rangját kapja. Továbbra is direkt politikai szocializációval kívánják „felelősségteljes feladatára", a 
fegyelmezett, öntudatos szocialista ember kinevelésére „átnevelni". Donáth Péter érzékletesen 
írja le, hogyan válik e kontextusban a pedagógusképzők (s így a tanítóképzők) megerősítése a ká-
derpolitika részévé. Mindezt kiegészíti két tanítóképzőben elvégzett, korabeli ún. „brigádvizsgá-
lat" elemzésével, amelyek során a világnézeti-politikai követelmények érvényesülését mérték fel 
az adott oktatási intézményben. Ezek a részek a köteten belül önmagukban is egy-egy kisebb 
esettanulmányt jelentenek, és kiválóan érzékeltetik azt a politikai-szakmai közeget, amelyben a 
lobbiharcok lejátszódhattak (s igen tanulságos összehasonlításuk az akkori tanítóképzőkbe járók-
kal már a rendszerváltás után készített interjúkkal). A tanítóképzők számára így szakmai hasz-
not is hozó 1958. évi döntés a döntéshozók „ambivalens motívumaival és hamis premisszáival tár-
sul". Egyetértünk a szerző összefoglalásával még a felsőfokúvá válást tervét 1956 júliusában elő-
terjesztőkre (Andics Erzsébet és Jóboru Magda) vonatkozóan: „Az »akié az ifjúság, azé a jövő« s 
az »akié az iskola, azé az ifjúság« egyszerűsítő képleteiből kiindulva, a problémát a gyökerénél, a 
kisgyermeknél próbálták megragadni: a direkt politikai szocializáció kulcseszközének tekintett 
tanítóképzés hatékonyságát kívánták javítani. Előbb változatlan keretek között: a tanterv átdol-
gozásával, az intézménytípus fölötti szakmai és politikai ellenőrzés »fokozásával«, valamint »a 
nevelőt magát is nevelni kell« tézis szimplifikált értelmezésével, s »káderpolitikai«, adminisztra-
tív eszközökkel próbálták céljaikat elérni, de -— mint vizsgálatainkból kiderül — nem sok siker-
rel. Ezt követően - egy különös, az elsősorban a hatékonyabb direkt politikai szocializációt szor-
galmazókból és a tanítóképzés professzionális szempontjait (is) preferálókból álló eseti koalíció 
sajátos összjátékának eredményeként ... döntöttek..." (Donáth P: i. m. 303. o.) A döntést, azaz a 
tanítóképzés a felső fokúvá válását a szerző sorsdöntőnek tekinti, de ugyanakkor nem feledkezik 
meg a politikai háttér, a döntési mechanizmusok, politikai szándékok egyértelmű kritikájától 
sem, s ez akárhogyan is nézzük, visszavetül magára a döntésre is. Mert minden ténynek, ese-
ménynek több olvasata lehetséges, s több nézőpontja van. 

Kovács Eva 

Földes György 

MAGYARORSZÁG, ROMÁNIA ÉS A NEMZETI KÉRDÉS 1956-1989. 
Budapest, Napvilág Kiadó, 2007. 562 o. 

Az elmúlt évek során egyre több olyan, elmélyült kutatómunkán nyugvó kötetet vehetünk 
kézbe, amelyek hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy a Kádár-korszak politikatörténetének megha-
tározó eseményeit és döntéseit immár jelentősebb időtávlatból, egyre inkább részrehajlástól mentes 
szemlélettel ítélhessük meg. Földes György hosszú történelmi időszakot átfogó munkája is ide sorol-
ható. A forrásfeltárás és elemzés szempontjából a viszonylag közeli múlt tárgyilagos megismerteté-
se kivételes kihívást jelent. A külpolitikai vonalvezetés, a nemzetközi folyamatok és az egyes nem-
zetek közötti viszony ráadásul olyan bonyolult, gyakran még évtizedeken át rejtve maradó relációk 
eredményeként alakult, amelyeknek megértése, logikus rendbe foglalt előadása nehéz feladat. A 
Napvilág Kiadó gondozásában megjelent esztétikus küllemű, színvonalas kötet szerzője valóban át-



fogó történeti elemzést kínál az olvasónak. Az előzményeket összegző bevezető fejezetben Földes le-
szögezi, hogy — bár a könyv címe ezt sugallja — bizonyos történeti kérdések részletes bemutatásá-
ra nem vállalkozik, így a kötettől nem várható összefüggő kép a magyar-román kapcsolatok részte-
rületeiről. A gazdasági, politikai, kulturális és egyéb kapcsolatok, a romániai, illetőleg magyarorszá-
gi belső viszonyok csak annyiban nyernek említést, amennyiben — a szerző meghatározása szerint 
— szerepet kaptak a „a nemzeti kérdésről szóló színműben", amelynek főszereplőjeként az „or-
szág" jelenik meg, hol államként, hol szellemi vagy politikai elitként. 

Figyelemre méltó a szerzőnek ez a bevezető, módszertani célkitűzéseit tisztázó eszmefutta-
tása, ugyanis ráirányítja érdeklődésünket a hidegháborús korszak sajátos keretek között mozgó 
„nemzetállami" politikájának alapvető problémájára. Nem kerülhetők meg ugyanis a szovjet töm-
bön belül elhelyezkedő országok lépései, sőt az egész korszakot lényegileg meghatározó ideológiai 
kérdések. A politikai folyamatok, döntések mozgatórugóit ugyanis sokszor a marxista-leninista 
vagy épp a kimondottan sztálinista ihletésű világnézet kliséi, valamint az általuk determinált 
képmutató diplomáciai retorika mögött kell keresnünk. Az alapvető kérdés tehát az, hogy az 
adott történelmi keretek közt egyáltalán milyen mértékű volt a nemzeti, nemzetállami önérvé-
nyesítés, mekkora volt a tényleges mozgástér, az miként változott, illetőleg voltak-e ezen a téren 
jelentős különbségek az egyes országok között. Úgy tűnik, hogy a tárgyalt korszak döntő részé-
ben, külpolitikai téren és kifejezetten a nemzeti kérdést — a nyílt vagy látens nemzeti önérvénye-
sítést illetően — Románia Magyarországgal szemben határozottabbnak mutatkozott és viszonyla-
gosan nagyobb mozgástérrel is bírt. A kádári Magyarország lényegében defenzív pozícióban ma-
radt, amiből nem is lépett ki a nyolcvanas évekig, amikorra viszont a nemzetiségi elnyomás már 
teljesen nyílt és agresszív formákat öltött Nicolae Ceau§escu vezénylete alatt. Egyúttal azonban 
— a helsinki folyamat eredményeként — a kisebbségek helyzetének felvetésére is több lehetőség 
nyílt már a nemzetközi színtéren. A kötetben megjelenő idézetek, a szereplők egymás mellé il-
lesztett szemléletes mondatai gyakorta jól tükrözik azt a sajátos vergődést, amely a politikai rea-
litások adta cselekvési kényszer, illetőleg a mindenkor kötelező monolit ideológia béklyói eredmé-
nyeztek a magyar vezetőknél, de a különböző fórumokon megnyilatkozó szellemi elit esetében is. 
Az ideológia mindenhatósága alapján különült el a negatív előjellel említett „nacionalizmus" és a 
megengedett, többnyire a szocialista jelzővel használt „nemzeti érzület" vagy „hazafiság". Ebben 
a vonatkozásban igen szemléletes és elgondolkoztató Kádár János egyik 1959-ben, a Politikai Bi-
zottság vitájában te t t hozzászólása, amely a kötet szövegében talán ki tüntetet tebb helyet érde-
melt volna egy lábjegyzetnél, minthogy a kétségkívül reálpolitikusi észrevétel remekül szemlélte-
ti a brosúra ízű hivatalos közlések mögötti véleményeket. A PB nacionalizmusról folytatott vitá-
jában Kádár elmondta, hogy a többség sem nem szocialista hazafi, sem nem „burzsoá nacionalis-
ta", hanem „tudományos világnézet nélküli" hazafias érzéseket táplál: „sok olyan ember van, 
akit ha megkérdeznénk, hogy helyesli-e a szovjet-magyar barátságot, azt mondaná, hogy igen. 
Megkérdeznénk tőle, hogy Kassát szerezzük-e vissza? Azt mondaná, hogy feltétlenül szerezzük 
vissza. Ezt nem lehet ellenséges elemnek venni." (31. o , 6. jegyz.) 

1959-ben Magyarország és Románia merőben eltérő helyzetben volt. Kádárt és a magyar 
vezetőket 1956 után hálára is kötelezte a román vezetéstől kapott támogatás. Földes György fel-
hívja a figyelmet arra a kevéssé ismert tényre, hogy a Nagy Imre jugoszláv követségről történt el-
hurcolásához segédkezet nyújtó Gheorghe Gheorghiu-Dej — az akció lebonyolításával egyidejűleg 
— személyesen vett részt az MSzMP Ideiglenes Központi Bizottságának 1956. november 22-i ülé-
sén, ahol leszámolásra buzdította a magyar vezetőket. A teljesen kivételes jellegű ülés kihatott 
Kádár további döntéseire is. A „hála évei" alatt tapasztalható viszonylagos eseménytelenség után 
1959-ben már fordulat állt be a román nemzetiségi politikában, s az erdélyi magyarság helyzete 
fokozatosan romlani kezdett. Ettől fogva ugyanis Gheorghiu-Dej egyre gyakrabban lépett fel az 
ideológiai lepelbe burkolt nacionalista célok érdekében. A kérdést taglaló fejezetben képet kapha-
tunk a magyar vezetésen belül kibontakozó vitákról, s annak felismeréséről, hogy a nemzettudat 
nem iktatható ki, így a magyar kisebbség elnyomása mellett sem lehet minden szó nélkül elmen-
ni. Ezzel kapcsolatban is elsődleges fontosságú volt ekkor a belpolitikai konszolidáció — a „lelkek 
megnyerése" — és természetesen a megfelelés a „szovjet elvárásoknak". Megmutatkozott, hogy a 
határok „spiritualizálódása" a szocializmus építésével mégsem következik el, valamint az is, hogy 
mennyire mást ér tet tek ez alatt Bukarestben, mint a magyar fővárosban. Közben mindkét ország 
megkezdte a maga sajátos „külön út já t" , ami az ellentétek kiéleződéséhez és a nemzeti kérdés 
előtérbe kerüléséhez vezetett. E folyamatokat a hidegháborús korszak világpolitikai eseményei — 
például a Szovjetunió és Kína szakítása — is erősen befolyásolták, amelyekről Földes rendre ér-



zékletes ismertetést ad. A hatvanas évek derekától egyelőre a szellemi elit részéről érkező, eleinte 
visszafogott, majd egyre nyíltabb bírálatok kerültek előtérbe. Illyés Gyula nyilatkozatai mindig 
nagy hullámokat vetettek, s ezekkel — persze eltérő politikai megfontolások szerint — a román 
és a magyar párvezetés egyaránt foglalkozott. A kétoldalú viszonyban éreztette hatásait az is, 
hogy a magyar történettudomány képviselői igyekeztek tágítani a korábbi szűk kereteket: forrás-
kiadványok, tárgyilagosabb szemléletű művek láttak napvilágot a Horthy-korszakról és később 
Erdély történetéről is. Bukarest ez utóbbiakra olykor meglepően nagy vehemenciával reagált. 

A viszony javítására a magyar pártvezetés törekvései mindenesetre jóval őszintébbnek és 
meggyőződésből fakadóbbnak tűnnek, mint a magyar felvetésekkel kapcsolatban magát általában 
süketnek tettető bukaresti pártállami elit szándékai. Kádár és az MSzMP vezetői szűkebb körben 
egészen nyíltan vitatkoztak az aktuális kérdésekről, de a kétoldalú tárgyalások és a diplomáciai 
érintkezés szintjén inkább a szokásos kommunista „bükkfanyelven" fogalmaztak. Kádár pedig al-
kalmasint a maga „ezópuszi" módon fogalmazott mondatai által „igyekezett Ceau§escuékat meg-
győzni a nacionalizmus értelmetlenségéről". (71. o.) A hivatalos közleményekben és üzenetekben 
igen nehéz így jó kiindulópontokat találni a történeti értékeléshez. A kötet szerzője azonban elég 
sikeresen oldotta meg a hivatalos érintkezés és a hozzá kapcsolódó háttér elemző bemutatásához 
szükséges információk értelmezésének problémáját. Az olvasó idővel egészen szakavatottá válik 
abban, hogy miképpen is kell a szovjet blokk diplomáciájának nyilatkozatai esetében a sorok közt 
olvasni, és mit jelent egy-egy megbeszélés „meleg" vagy inkább csak „nyílt" „elvtársi légkö-
re".Földes György már korábban is több tanulmányt közölt, amelyekből kirajzolódott Kádár Já-
nos külpolitikusi arcéle. E könyve egyik előzményeként említhető a Kádár János és az erdélyi 
magyarság c. írása, amely a gyakran említett Gáli Ernő romániai magyar filozófus, közéleti sze-
mélyiség emlékére készült kötetben jelent meg. Kádár gyakran idézett interjúi és szűk körben 
tet t megjegyzései segítenek megérteni politikájának mozgatórugóit, gondolkodásának árnyoldala-
it és pozitívumait. Említést nyer például Kádár egy amerikai újságírónak 1966-ban adott interjú-
ja, amelyben egészen nyíltan kitért a trianoni békeszerződés igazságtalanságaira. (85-86. o.) A 
nemzeti vagy a területi kérdés felvetését illetően azonban Kádár általában nagyon óvatos volt. 
Mindig tekintettel volt Moszkvára, és még inkább a magyar belpolitikára, mivel nem kívánta koc-
kára tenni az 1956 után üggyel-bajjal konszolidált rendszer eredményeit sem azzal, hogy összeüt-
közésbe kerül a szovjetekkel, sem azáltal, hogy a belső stabilitást fenyegető szellemeket enged ki 
a palackból. Az óvatoskodás a hetvenes években kiváltképp jellemző maradt. Illyés Gyula 1974 kará-
csonyán mégis óriási visszhangot keltő cikket jelentethetett meg a Magyar Nemzetben, amelyben 
kétségbe vonta, hogy a szocializmus építése gyógyírt adhat a nemzetiségek problémáira, és nyíl-
tan szót emelt a magyar kisebbség védelmében. A Románia és Magyarország között ennek nyo-
mán megélénkülő sajtópolémia és a növekvő ellentétek közepette Kádár még leghívebb támogató-
jának, Aczél Györgynek a nemzetiségi kérdéssel foglalkozó cikkét sem engedte megjelenni. Ilyen 
kényes témában Illyés — a „független értelmiségi" — paradox módon könnyebben léphetett véle-
ményével a nyilvánosság elé, mint a PB nagyhatalmú tagja. 

Bár a szovjet vezetés kellemetlennek és zavarónak találta a magyar-román ellentéteket, a 
kötetben közöltekből egyértelműen az szűrhető le, hogy Moszkvát inkább a Nyugat kegyeit kere-
ső Románia külpolitikai önállóskodása bosszantotta. Moszkva számára a szocialista tábor egysége 
volt a legfontosabb szempont, a nemzetiségi kérdés is legfeljebb ebben a vonatkozásban érdekelte 
őket. Egyébként a román kisebbségpolitika túlzásait — csakúgy mint a Szovjetunión belüli etni-
kai ellentéteket — inkább agyonhallgatták, a szőnyeg alá söpörték. Lenin egykori kijelentései és a 
belőlük levezetett „lenini nemzetiségi politika" mindig tág teret adtak az értelmezésnek. Igazi 
változások a magyar politikában és Kádár álláspontjában is csak akkor kezdődtek, amikor Romá-
nia nemzetközi megítélése és gazdasági helyzete romlani kezdett, vagyis az 1980-as évek elejétől, 
különösen Brezsnyev halálát követően. Ezt megelőzően — átmeneti időszakoktól eltekintve — 
Románia többnyire élvezhette azt az előnyt, hogy a fennálló rendszer belső szilárdságát — ellen-
tétben Magyarországgal, Lengyelországgal és Csehszlovákiával — sikerült évtizedeken át szinte 
megingathatatlanul, megőriznie. A brezsnyevi pangás időszaka nagyon kedvezett a bukaresti el-
gondolásoknak, és meg kell állapítanunk, hogy Kádárnak valódi esélye nem is igen volt arra, hogy 
Moszkva rosszallása nélkül bármit nyílt kenyértörésre vigyen Bukaresttel szemben. Mindeköz-
ben az erdélyi magyar közösség helyzete egyre romlott, a magyar külpolitika pedig alig tett vala-
mit ennek ellensúlyozására. 1981 márciusában a kétoldalú kapcsolatokban addig példátlan ese-
mény történt, amikor a román hatóságok visszafordították a határról a magyar művelődési mi-
niszterhelyettes vezette delegációt. Ceau§escu politikája radikális fordulatot vett, a kádári diplo-



mácia azonban továbbra is igen visszafogott és békülékeny tónusú maradt. Magyarország a belső, 
főként gazdasági átalakulás blokkon belüli elismertetése érdekében kerülte a súrlódásokat. Eköz-
ben annak ellenére, hogy a külföld figyelme is egyre inkább ráirányult az immár kifejezetten el-
nyomó román nemzetiségi politikára, Bukarest változatlanul elnyerhette a legnagyobb kereske-
delmi kedvezményt az Amerikai Egyesült Államok részéről. Az MSzMP vezetői lassanként felis-
merték, hogy taktikát kell változtatniuk ha lépést akarnak tartani az eseményekkel, miközben a 
nemzetközi viszonyok jelentősen módosulnak, Moszkvában és Európában sok minden változott a 
brezsnyevi időszakhoz képest. A szocialista táboron belüli problémák gyakrabban kerültek felszín-
re, Ceau§escut viszont finom diplomáciai eszközökkel nem lehetett már eredményesen befolyásolni. 
A nemzeti identitás, a kisebbségi lét és a történelmi örökség kérdéseit Magyarországon a korábbi-
akhoz képest jóval őszintébben vetették fel. A magyar szellemi elit és azon belül a népi-nemzeti 
irányzat nyíltabb, határozottabb hangot ütött meg. Kádárnak és az MSzMP-nek többször kellett 
foglalkoznia a határon túli magyarok helyzetét illető polémiákkal - már csak belpolitikai szempont-
ból is. Említhető itt a Duray Miklós New York-ban megjelent könyvéhez (Kutyaszorító) Csoóri Sán-
dor által írt bevezető és a hatalom részéről arra adott válaszok — köztük a máig emlékezetes 
Csoóri-Hajdú „vita" —, melyeket a szerző a Küzdelem - cél nélkül c. fejezetben tárgyal. 

A kapcsolatok gyors romlása a cél nélküliségtől végül mégis elvezetett a határozottabb út-
kereséshez. A nyolcvanas évek közepére megerősödött a felismerés, hogy a nyílt konfliktust nem 
lehet elkerülni, eredményre pedig a román politika kívülről történő meggyengítése vezethet. Föl-
des részletesen ismerteti a PB 1984. július 3-i ülésének eseményeit, ahol Havasi Ferenc meglehe-
tősen éles kritikával illette az MSzMP addigi politikáját, kiváltva ezzel Kádár nemtetszését. Az 
önkritikus mérlegelés tehát megkezdődött, a román külpolitika aktivitásához képest azonban 
Magyarország továbbra is csak „araszolt". A nemzetiségi kérdés taglalásával azonban Budapesten 
egyre többen egyre többet foglalkoztak — immár őszinte formában — felsőbb jóváhagyással is. A 
PB már 1984 májusában — Kádár távollétében — engedélyt adott az Erdély története c. kézi-
könyv elkészítésére. A pártállam formálódó ellenzéke is hallatta hangját a monori tanácskozáson, 
1985 nyarán. A történelem amolyan „szellemi tárgyakból kialakított csatatér" lett, de a két oldal 
közt — állapítja meg a szerző igen helyesen — nem tehető „egyenlőségjel". Ugyanis míg Románi-
ában „kézi vezérléssel" irányították a gyakran minden színvonalat nélkülöző, áltudományos rep-
likák megírását, addig a magyar politika mégiscsak objektív célú kutatásokat rendelt - még ha az 
ízlését nem kielégítő eredményekre nem volt is éppen kíváncsi. 

A magyar diplomácia 1985 májusában lépett ki végül a passzivitásból. Mindeközben Buka-
restben a magyarországi nyilvánosságban végbement történéseket fenyegetésként értelmezték, a 
román-magyar határ is több feszültség forrása lett, a román hatóságok egyre gyakrabban tagad-
ták meg a belépést magyar oldalról. A Szovjetunió álláspontjának pontosabb megismerése további 
kutatások tárgya lehet, annyi azonban a könyvben idézett szovjet diplomáciai megnyilatkozások 
alapján is világos, hogy a magyar álláspontot a hanyatló szovjet szövetségi rendszer keretei közt 
sem volt könnyű érvényre juttatni . Az Egyesült Államok eközben nem mutatott hajlandóságot a 
kisebbségi kérdés felvetésére. Növekedett tehát a magyar diplomácia aktivitása, de a problémák-
nak nemzetközi fórumok előtti sikeres felvetéséhez több időre volt szükség. Az Erdély története 
megjelenését újabb diplomáciai pengeváltások kísérték, miközben a világpolitikában a hideghábo-
rú lassan végstádiumához ért. Kádár közelgő 75. születésnapja előtt Bukarestben konstatálták, 
hogy a főtitkár még az öt évvel korábban kapott legmagasabb román kitüntetését sem vette át. 
(Földes jegyzete szerint erre soha nem is került sor.) A román diplomácia protokolláris szinten kí-
vánta jóhiszeműségét demonstrálni, amikor forszírozta a kitüntetés mihamarabbi átadását. 1986 
karácsonya előtt azonban nem érdemrend érkezett Kádárhoz, hanem Fazekas Jánosnak a román 
állampárt korábban magas pozíciókat betöltő tagjának kétségbeesett levele, melynek döbbenetes 
szavait érdemes szó szerint is idézni: „Kérjük önöket, tegyenek valamivel többet érdekünkben, 
hogy minél kevesebb magyar elvtárs kerüljön börtönbe, hogy minél kevesebb magyar haljon meg 
Romániában csupán azért, mert nem hajlandó megtagadni nemzetiségét..." (373-374. o.) 

1987-től merőben ú j szakasz vette kezdetét, s ezen utolsó két esztendő változatos és izgal-
mas történéseinek nagy teret szentel Földes György munkája. A régi pártvezetők — így Kádár és 
Aczél is — egyre kevésbé voltak képesek lépést tartani az eseményekkel. A magyar külpolitika 
hosszú idő után először lépett fel valóban minden téren összehangolt módon, offenzív célzattal az 
akkori román politikával szemben, de ez már inkább az MSzMP reformereinek és egy új politiku-
si generációnak a hozzáállását tükrözte. A két ország állampárti irányítása teljesen más megoldá-
sokat keresett az 1989-es esztendő világtörténelmi fordulatának előestéjén, mindez pedig olyan 



mérvű hasadáshoz vezetett, amely már komolyabb biztonsági kockázatokat is rejtett magában. 
Az erdélyi magyarok rendkívül súlyos helyzetben, a falurombolási program árnyékában éltek. 
1988. augusztus 28-án került sor Grósz Károly miniszterelnök és Ceau§escu aradi találkozójára, 
amelyet utólag már csak a tragikomikus jelzővel illethetünk. A román pártfőti tkár Aradon hang-
súlyozta, hogy készülnek az „első központosított dák állam" 2060. évfordulójára, s a magyar saj-
tóra hivatkozva honfoglalásunkat száz évvel későbbre datálta, mindössze néhány szót „veszteget-
ve" a magyarok „első törzseinek" megérkezésére Európába. Ezután tért rá Románia erőteljes fej-
lődésére, amelynek köszönhetően az ország — hangsúlyozta Ceau§escu — még atomfegyvert is 
„elő tud állítani". Grósz fellépése — amint arra a tárgyalások Földes által elemzett felszólalásai-
ból kiderül — meglehetősen határozatlan volt, de a szerző talán túl erős kritikával illeti őt sze-
repléséért, hiszen joggal merül fel a kérdés: az idézett román pártfőtitkári mondatok után mit le-
hetet t egyáltalán remélni a találkozótól? A magyar fél aligha várhatott kézzelfogható eredményt 
a tárgyalásoktól. Az aradi találkozó talán nem is lehetett más, mint egy utolsó „nyílt elvtársi" 
gesztus, ahol a külvilág felé mindkét fél demonstrálhatta, hogy a jó viszony — úgymond — „raj-
tunk nem múlik". Román szempontból a találkozó jelentősége persze óriási volt, mivel Kádárt 
ilyen látogatásra 1976 után nem sikerült rávenni. Ezt az alkalmat a magyar küldöttség és vezető-
je meglehet akár jobban is kihasználhatta volna, Grósz azonban — főleg ideológiai skrupulusai 
miatt — nem tudta átlépni saját árnyékát. 

Földes György munkája a magyar történelem, az erdélyi magyar kisebbség és a hideghábo-
rú története szempontjából is értékes, tartalmas munka, amely bonyolult összefüggéseket tár 
elénk. Egy olyan korszak kulisszatitkait ismerhetjük meg belőle, amely a „proletár internaciona-
lizmus" jegyében kívánt túllépni a nemzeti, nemzetállami politizálás keretein. A nemzeti érzések 
ténylegesen működő, történelemformáló hatásait azonban nem lehetett figyelmen kívül hagyni. 

Joó András 
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TANULMÁNYOK 

Koszta László 

A NYITRAI PÜSPÖKSÉG LÉTREJÖTTE 
(Nyitra egyháztörténete a 9-13. században) 

A középkori Magyarország északnyugati része egyház-igazgatási szempont-
ból a nyitrai püspökség alá tartozott. A nyitrai egyházmegye létrejöttének idejé-
ről és körülményeiről, fennmaradt alapítólevél híján is, csaknem konszenzus ala-
kult ki a magyar középkorkutatásban és az egyháztörténet-írásban: szinte egy-
hangúan a középkori magyar episcopalis egyházszervezet kiépülése utolsó állo-
másának szokták tekinteni a nyitrai püspökség létrehozását. A 10-11. század 
fordulójától kezdődően a 11. század első felében megtörtént a magyar püspökségi 
szervezet kialakítása. A több szakaszra bontható folyamat, az ügynevezett tíz 
Szent István-i egyházmegye létrejötte, ügy tűnik, 1050 körül, I. András uralko-
dása alatt zárult le. Utolsóként a keleti országrészben, a Vata-féle pogánylázadás 
leverése után a bihari püspökség kialakítása történt meg.1 Alig fél évszázad alatt 
kiépült az ország akkor lakott területein a püspökségi szervezet. Az egyes egy-
házmegyék központjai a belső területekre kerültek és az egyházmegyék határai 
sugarasan tágultak az ország peremvidéke irányba. A püspökségek a szélső terü-
letek irányában nyitott határokkal rendelkeztek. Lehetőség volt az egyházme-
gyék joghatóságának kiterjesztésére, így a településszerkezet kitolódását mint-
egy automatikusan követni tudták a püspökségek.2 

A 11. század első felében kialakított egyház-igazgatási rendszerben a szá-
zad végén, Szent László uralkodása alatt történtek változtatások,3 ami elsősor-
ban egyházmegyei központok áthelyezésében nyilvánult meg. így a bihari püs-
pökség számára Váradon, a kalocsai érsekségnek pedig Bácsott hoztak létre üj 
központot, és valószínűleg ide sorolható az erdélyi egyházmegye gyulafehérvári 
székhelyének kialakítása is.4 Az átszervezés másik elemeként az ország szélső 
területein létrehozott püspökségeket szokták kiemelni, így az ország délnyuga-
ti peremvidékén, a Drávántűlon a zágrábi egyházmegye megszervezését 1083 
és 1091 között, valamint a nyitrai püspökség kialakítását az északnyugati pe-
remvidéken. Mindkét egyházmegye létrehozását Szent László egyházpolitikája 

1 Kristó Gyula: Koppány felnégyelése. In: Uő: Tanulmányok az Árpád-korból. Bp. 1983. 88-89.; 
Koszta László-. A keresztény egyházszervezet kialakulása. In: Árpád előtt és után. Szerk. Kristó Gyu-
la, Makk Ferenc. Szeged 1996. 107-111.; Kristó Gyu/a: Szent István püspökségei. In: Uő\ írások 
Szent Istvánról és koráról. Szeged 2000. 121-135. 

2 Koszta L.\ A keresztény egyházszervezet i. m, 111. 
3 Györffy György: A „lovagszent" uralkodása (1077-1095). In: Történelmi Szemle 20. (1977) 

547-548. 
4 Györffy Gy.: A „lovagszent" uralkodása i. m. 547-550.; Koszta L. : A keresztény egyházszerve-

zet i. m. 107-111. 



eredményeként értékelik. Nyitra esetében azonban kiemelik, hogy, László kez-
deményezte ugyan felállítását, sőt birtokadományokban is részesítette,5 de az 
alapítás valamilyen okból elhúzódott, és csak Kálmán alatt tör tént meg a püs-
pökség tényleges megszervezése. Alapítólevél híján is meglehetősen pontosan 
meg lehet határozni létrehozásának időpontját. Az 1100 körül, Kálmán király 
uralkodásának első éveiben kiadott első törvénykönyv 22. cikkelye Nyitrán 
még csak társaskáptalan említ,6 így ekkor a püspökség még bizonyosan nem 
működhetett . Az új püspökség létrejöttét főpapjának 12. századi első említésé-
től számítják.7 A pannonhalmi Liber ruberhen fennmaradt egy keltezetlen, a 
12. század elejéről származó oklevélkivonat,8 amely elsőként tesz említést a 
nyitrai püspökről. Az oklevélkivonat datálását általában 1105-1107/1110 közé 
teszik, és ezzel az új egyházmegye létrejöttét is a 12. század első évtizedének 
második felére helyezik,9 míg mások 1113 körűire teszik a nyitrai püspökség 
megalapítását.10 Az utóbbiak Gervasius püspök pontos dátumot nélkülöző em-
lítése helyett a zobori apátság 1113. évi birtokösszeíró oklevelét — amelyben 
először szerepel az új egyházmegye egy birtoka11 — tekintették Nyitra létrejöt-
te terminus ante çuemjének. 

A szlovák középkorkutatás is hasonló véleményen van a nyitrai egyházme-
gye létrejöttének kronológiájáról, de a magyar szakirodalommal ellentétben a 

5 Dedek Crescens Lajos: Történet. In: Nyitra vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. 
Szerk. Sziklay János, Borovszky Samu. Bp. 1898. 534.; Vágner József: Adalékok a nyitrai székes-káp-
talan történetéhez I—II. Nyitra 1896.; Fügedi Erich: Nyitra megye betelepülése. (Település- és Népi-
ségtörténeti Értekezések I.) Bp. 1938. 22-23.; Fügedi Erik: Középkori település és egyházi szervezet 
az egykori nyugati Felvidéken. Regnum 6. (1944-1946) 122-123.; Török József: A 12. század egyház-
története. (Keresztény Századok) Bp. 2002. 20-21.; Richard Marsina: A nyitrai hercegség és Ma-
gyarország. In: Európa közepe 1000 körül. Szerk. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz. Stuttgart 
2000. 362. 

6 Závodszky Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati 
határozatok forrásai. Bp. 1904. 186. 

7 A nyitrai püspökség alapításának volt egy legendás hagyománya. Márton wellehradi szerze-
tes krónikája szerint a püspökséget Szent Ambrus alapította 395-ben, amikor a markomann király 
feleségét megtérítette. Á markomann alapítás legendáját a 19. század végétől elutasítja a kutatás, 1. 
Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleírása a XIV század elején I—II. Bp. 1891-1892. I. 65-66.; 
Dedek C. L.: Nyitra vármegye i, m. 530. és Richard Marsina: Nitrianske biskupstvo a jeho biskupi od 
9. do polovice 13. Historicky Casopis 41. (1993) 530. - A nyitrai püspökség létrehozatalával kapcsola-
tos elképzelésekre, illetve a pápai iratokban említett alapítási évre 1. Gyetvai Péter: Egyházi szerve-
zés. München 1987. 26-30. 

8 Moyses nyitrai ispán a pannonhalmi apátságtól egy Szent István által a monostornak adott 
prédiumot (Vágsellye) el akart venni és az ügyben Gervasius nyitrai püspök kapott hatalmat az ítél-
kezésre. A bejegyzés kiadását 1. Diplomata Hungáriáé antiquissima accedunt epistolae et acta ad 
históriám Hungáriáé pertinentia I. (ab anno 1000 usque ad annum 1131). Edendo operi praefuit 
Georgius Györffy, adiuverunt Johannes Bapt. Borsa, Franciscus L. Hervay, Bernardus L. Kumorovitz 
et Julius Moravcsik. Budapestini 1992. (a továbbiakban: DHA) 381.; Codex diplomaticus et episto-
laris Slovaciae I—II. Ed. Richard Marsina. Bratislavae 1971-1987. (a továbbiakban: CDSlov) 62. 

9 PI. Dedek C. L.: Nyitra vármegye i. m. 535.; Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország 
történeti földrajza I-IV Bp. 1963-1998. IV 334. és 436. 

10 Pl. korábban Györffy György is 1112-1113-ra tette a püspökség létrejöttét, 1. Magyarország 
története tíz kötetben I. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Szerk. Székely György. Bp. 1984. 
963. (a vonatkozó rész Györffy Gy. munkája); Magyarország történeti kronológiája I. Főszerk. Benda 
Kálmán. Bp. 1981. 102. (a vonatkozó rész Érszegi Géza és Solymosi László munkája); Kristó Gyula: 
Magyarország története 895-1301. (Osiris Tankönyvek) Bp. 1998. 141.; Török J.: A 12. század egy-
háztörténete i. m. 20-21.; Makk Ferenc 1111 tájára teszi az alapítást, 1. Kristó Gyula - Makk Ferenc: 
Az Árpád-ház uralkodói. Bp. 1996. 144. 

11 1113: de villa Gan, in villa episcopi - DHA I. 394. 



püspökség 12. század eleji megszervezésében a 880-ban alapított és a 9. század 
végén megszűnt morva egyházmegye megújítását látják. Álláspontjuk szerint élt 
a morva egyházszervezet emléke a 11-12. század fordulóján, hatott a magyar 
püspökségi szervezet továbbépítésére, így tehát bizonyos fokú kontinuitást fel-
tételeznek a 9. századi és a 12. század elején létrejött egyházmegye között.12 

Az új püspökség területi kiterjedése és felépítése kapcsán is hasonló a 
szlovák és a magyar kutatás álláspontja. Az új egyházmegye területét az eszter-
gomi érseki főegyházmegye északnyugati részéből hasították ki: az döntően a 
középkori Nyitra megye északi részét és Trencsén megyét fedte le. Az új püs-
pökség területével kapcsolatban némi bizonytalanságot jelent azonban, hogy a 
székváros, Nyitra, a tényleges egyházmegyével közvetlen területi összeköttetés 
nélküli szigetként helyezkedett el, vagy egy folyosó kötötte össze a központot a 
püspök joghatósági területével.13 Az új egyházmegye szervezeti felépítésével 
kapcsolatban is egyetértés alakult ki: az alapítás után, tehát még a 12. század 
elején három főesperességre — nyitrai, gradnai és trencséni — osztották fel a 
területet. 

Úgy tűnik, hogy — a korabeli egyházi intézmények gyakran nehezen meg-
fogható kialakításához viszonyítva — Nyitra esetében viszonylag probléma-
mentesen sikerült az alapítást rekonstruálni. A nyitrai püspökség Árpád-kori 
története azonban három vonatkozásban eltérő sajátosságokat mutat a többi 
egyházmegyééhez képest. Az is különös, hogy a magyar székeskáptalannal el-
lentétben Nyitrán egészen a 18. század végéig nem volt prépostja a káptalan-
nak.14 Sajátságos továbbá az is, hogy két nyitrai főesperesség létezett: egyik az 
esztergomi főegyházmegyében, a másik pedig a nyitrai püspökség területén.15 

Végezetül feltűnő, hogy a nyitrai püspök az egyházmegye 12. század eleji meg-
szervezése ellenére a 12. század végéig egyáltalán nem szerepelt a királyi okle-
velek méltóságsoraiban — illetve a korábbi időszak tanúnévsoraiban —, sőt a 
13. században is csak ritkán találkozunk nevével ezekben a listákban.16 Ez a 
három sajátosság arra utalhat, hogy a nyitrai püspökség kialakulása, korai tör-
ténete bizonyos fokig eltér a korábban, a 11. század folyamán létrehozott ma-
gyar egyházmegyékétől. Érdemesnek tűnik tehát az eddigi kutatás fővonalak-
ban konszenzusra jutó álláspontja ellenére újból áttekinteni a nyitrai püspök-
ség létrejöttét. Mindezt úgy kell elvégezni, hogy ne csupán az alapításra közvet-
lenül utaló forrásokat értékeljük újra, hanem Nyitra 9-12. század közötti törté-
netét egészében kellene vizsgálni és elhelyezni benne az egyházmegye kialakí-
tását. így a morva egyházszervezet feltételezett hatásának, az esetleges konti-

12 Marsina, R.: Nitrianske biskupstvo i. m. 537.; Ján Steinhiibel-. Die Kirchenorganisation in 
Neutra um die Jahrtausendwende. Bohemia 40. (1999) 78.; Ján Steinhiibel. Zánik nitrianskeho 
kniezatstva. Historicky Casopis 50. (2002) 385-406.; Alexander Ruttkay. Nyitra és Zoborhegy. In: Eu-
rópa közepe 1000 körül. Szerk. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz. Stuttgart 2000. 393. 

13 Ortvay T.: Magyarország egyházi földleírása i. m. I. 91-95.; Fügedi E.: Középkori település és 
egyházi szervezet 122-123. és 132.; Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon. Bp. 
1988. 348. 

14 Vágner J.: Adalékok i. m. 15. 
15 Ortvay T.: Magyarország egyházi földleírása i. m. I. 19-25. és 91-97.; Kristó Gy.: A várme-

gyék kialakulása i. m. 347-348. 
16 A nyitrai püspök említésének hiányára Zsoldos Attila hívta fel a figyelmemet. 



nuitásnak a problematikáját is tárgyalni lehet, valamint a püspökség történeté-
nek előbb említett három sajátosságára is választ lehet találni. 

Nyitra a 9. században 

Nyitrán a kereszténység igen korán megjelent. Az első templomot még 
830 előtt, Pribina nyitrai fejedelemsége idején hozták létre. A templom felszen-
telője Adalram salzburgi érsek volt.17 Az első templom létrejötte természetesen 
még nem jár t együtt a kereszténység általános elfogadásával: a Pribina vezette 
fejedelemség továbbra is pogány terület maradt. A salzburgi érsek által felszen-
telt egyházról nagyon keveset tudunk. Lokalizálása is vitatott, többen a nyitrai 
várhegyen, a mai székesegyház helyén keresik.18 Régészeti megfigyelésekkel 
azonban ezt nem lehet igazolni, mert a székesegyház sziklaalapzaton áll és a 
középkori bővítések alkalmával rendszerint visszabontották a korábbi falakat. 
A székesegyház padlószintje alatt a régészek csak a sziklaalapot találták meg. 
Mások ezt a korai templomot nem is várhegyen keresik, hanem azt hangoztat-
ják, hogy a korai, Pribina-kori Nyitra központja ettől keletre, a Márton-hegyen 
keresendő, így az első templomot is ide kell lokalizálni.19 Hangsúlyozni kell, 
hogy egyetlen templomot sem lehet Nyitrán írásos forrásokkal vagy régészeti 
leletekkel a 9. századig visszavezetni. Sőt, a nyitrai várhegyen álló erődítésnek 
sincs, úgy tűnik, morva előzménye.20 

Az első nyitrai templom védőszentjét nem ismerjük.21 Gyakran azonban 
már ezt a korai templomot is Szent Emmerám-titulusúnak tekintik. A Szent 
Emmeram patrocínium így több kutatónál a Nyitra vidéki kereszténység konti-
nuitásának bizonyítékaként szerepel, amely a 830-as évektől, Pribina idejétől 
jelen van Nyitrán, a morva időkben pedig, a 880-ban létrejött első nyitrai püs-
pökség védőszentje lett.22 A kontinuitást valló történészek szerint a ti tulus túl-
élte a püspökség megszűnését és Szent Istvántól kezdve a magyar egyházszer-
vezetben is megjelent. Zoerard-András és Benedek remeték temetkezési helye 

17 Conversio Bagoariorum et Carantanorum XI. cap. In: Fritz Losek: Die Conversio Bagariorum 
et Carantanorum und der Brief des Erzbischofs Theotmar von Salzburg. Monumenta Germaniae 
historica. Studien und Texte Bd. 15. Hannover 1997. 122. (XI. cap.) 

18 A nyitrai várhegy kutatása 1930-ban kezdődött: ekkor egy kis patkó alakú szentéllyel rendel-
kező kápolnát találtak, amelyről azt gondolták, hogy az első, a salzburgi érsek által felszentelt temp-
lom. A kápolna közelében azonban 11-13. századra datált temetőt találtak. Az 1950-es évek végén 
folytatódtak a kutatások, de a várhegy szisztematikus feltárása 1988-ban indult meg, vö. Peter 
Bednar - Marián Samuel: Entwicklung der Befestigung der Nitraer Burg im 11. Jahrhundert. 
Slovenská archeologia 49. (2001) 301-345.; Ruttkay, A.: Nyitra és Zoborhegy i. m. 393.; Daniel Pivko: 
Stavebné kamene Kostola Sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. In: Archaeologia historica 32. (2007) 
389-403. 

19 Richard Marsina: O Nitrianskom biskupstve. (Preco nebolo obnovené biskupstvo v Nitre 
hned' zaciatkom 11 storoca). In: Szomszédaink között Kelet-Euróbában. Emlékkönyv Niederhauser 
Emil 70. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Bp. 1993. 27-32. 

20 Bóna István: Az Árpádok korai várai. Debrecen 1998.2 34-37. 
21 Herwig Wolfram: Die Geburt Mitteleuropas. Wien 1987. 275-276. 
22 Erre példa a magyar szakirodalomban Váczy Péter: Magyarország kereszténysége a honfogla-

lás korában. In: Emlékkönyv Szent István halálának kilencszázadik évfordulóján I—III. Szerk. Serédi 
Jutinián. Bp. 1938. I. 223-224. 



lett, ahol 1083-ban szentté avatták őket. Végül pedig a 12. század elején létre-
jött üjabb nyitrai püspökség székesegyháza és egyben az ű j egyházmegye titulu-
sa lett Szent Emmeram, illetve temploma. Az Emmerám patrocíniumot azon-
ban az írott források nem említik Nyitrán a 9., sőt, még a 10. században sem. 
Első felbukkanása Zoerard-András és Benedek 1070 táján Mór pécsi püspök ál-
tal összeállított legendájában található. A legenda elbeszélése szerint a l l . szá-
zad elején elhunyt két remetét itt helyezték örök nyugalomra.23 így a l l . század 
harmadik harmadában keletkezett legenda tudósítása alapján is csak Szent Ist-
ván uralkodásáig lehet bizonyosan igazolni az Emmerám-patrocínium nyitrai 
jelenlétét. Nincs tehát konkrét forrás az Emmerám-kultusz 9. századi eredeté-
re a területen. Ezzel pedig egy fontos bizonyítéka esett el a kontinuitást han-
goztató felfogásnak. Nyitrát a szentkultusz folytonosságát tekintve tehát nem 
lehet Zalavárral együtt említeni, ahol a 9. század közepén igazolható Szent 
Adorján patrocínium a 11. század első évtizedeiben alapított bencés apátság ti-
tulusaként köszönt vissza.24 

A szlovák kutatók konkrét források híján közvetett ütőn kísérlik meg az 
Emmerám-patrocínium 9. századi nyitrai jelenlétét igazolni. Az első nyitrai 
templom bizonyosan Pribina tudtával épült 827/828 táján. A fejedelem maga 
ekkor még bizonyosan pogány volt, de felesége bajor származású, tehát keresz-
tény volt. Gyermekük, a Mosaburgban apja helyére lépő Közel neve sem szláv 
eredetű, hanem bajor.25 Egyes kutatók feltételezése szerint a bajor családi kap-
csolat, a bajor feleség kezdeményező szerepe nyomán lett az első templom védő-
szentje Emmerám. Az-elképzelést valamelyest gyengíti, hogy Pribina bajor há-
zasságát nem tudjuk pontosan datálni. Fiúk, Kocel 860-ban lépett apja helyébe 
Mosaburgban. így születését nem kell feltétlenül 830 elé helyezni. Pribina ba-
jor házassága létrejöhetett 833 u tán is, mikor Mojmír morva fejedelem elűzte őt 
Nyitráról és bajor fennhatóság alá menekült. 833 elején Ratpold, a keleti bajor 
területek prefektusa Pribinát Regensburgban bemutatta Német Lajosnak, aki-
nek kezdeményezésére Pribina rövidesen megkeresztelkedett, majd néhány év 
múlva, 838-840 táján, megbízták Alsó-Pannónia kormányzásával Mosaburg 
központtal.26 Pribina házasságával a Wilhelminer-családdal került rokoni kap-
csolatba, amely a keleti bajor területek egyik legbefolyásosabb családja volt.27 

853 táján Kocel — anyai nagybátyja, Wilhelm példája nyomán — adományt tett 
a regensburgi Szent Emmerám-kolostor számára. Kocel az anyja révén hozzá-
került, a mai Alsó-Ausztriában, a Duna déli partján fekvő területet adta át a hí-
res regensburgi monostornak.28 A 9. század közepén Kocelnek bizonyosan kap-
csolata volt tehát Szent Emmerám kultuszával. Kérdés, hogy ez a tisztelet 

23 Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum I—II. 
Edendo operi praefuit Emericus Szentpétery. Bp. 1937-1938. (a továbbiakban: SRH) II. 359-360.; Mar-
tin Eggers: Das Erzbistum des Metód. München 1996. 42. 

24 Tóth Endre: Szent Adorján és Zalavár. Századok 133. (1999) 10. és 31-33. 
25 Herwig Wolfram: Privina. In: Lexikon des Mittelalters. München-Zürich 1980. (a továbbiak-

ban: LexMa) VII. 232.; Christian Lübke: Kocel. In: LexMa V 1244. 
26 Wolfram, H.: Die Geburt Mitteleuropas i. m. 275-276. 
27 Uo. 287-290. 
28 Magnae Moraviae fontes historici III. Ed. Dagmar Bartonková. Brno 1969. (a továbbiakban: 

MMFH III.) 42-45.; Steinhiibel, J.: Die Kirchenorganisation in Neutra i. m. 66-67. 



Pribina nyitrai éveire visszavetíthető vagy sem. Úgy tűnik, hogy Pribina eseté-
ben nem találunk erős kapcsolatot Szent Emmerám tiszteletével. 

Szent Emmerámot egész Bajorország védőszentjeként tisztelték a 9. szá-
zadban, de kultuszának központja Regensburg, az ottani Szent Emmerám ben-
cés monostor volt. Az első nyitrai templomot a salzburgi érsek szentelte fel és 
nem az Emmerám-kultusz legfőbb támogatója, a regensburgi apátpüspök. Fi-
gyelemre méltó továbbá az is, hogy 833-ban Pribina Regensburgban találkozott 
Német Lajossal, de a fejedelem megkeresztelkedése nem Regensburgban tör-
tént meg,29 hanem Traismauerben, a salzburgi érsek alá tartozó Szent Már-
ton-templomban. A Pribina fennhatósága alá rendelt alsó-pannóniai terület is 
a salzburgi egyházmegyéhez tartozott.30 Mosaburg és Salzburg szoros kapcsola-
tát mutatja, hogy az érsekek személyesen is megjelentek a területen, és részt 
vettek templomszentelésen. Pribina egyházi kapcsolatai egyértelműen Salz-
burg felé muta tnak és nem az Emmerám-kultusz központja, Regensburg irá-
nyába. Mindezek alapján kevésbé tűnik valószínűnek, hogy a pogány Pribina a 
salzburgi érsek által felszentelt templomot Szent Emmerámnak ajánlotta vol-
na. Adalram salzburgi érsek szerepvállalása az első nyitrai templom létrehozá-
sában is ellentmondani látszik az Emmerám-titulusnak. Adalram érsek nyitrai 
templomszentelése egyben kísérlet volt a salzburgi érseki főegyházmegye jog-
hatóságának kitolására a Dunától északra fekvő szláv területek irányába.31 Ez 
pedig inkább azt kívánta meg, hogy a közvetlenül Salzburghoz kötődő, Salz-
burg hatalmát nyilvánvalóan demonstráló szentet válasszanak az új templom 
patrocíniumául és ne a regensburgi, a Dunától északra is kiterjedő egyházme-
gye védőszentjét részesítsék előnyben. Pribina kapcsolatai és Salzburg expanzi-
ós törekvései is cáfolni látszanak azt, hogy az egyébként ismeretlen titulusú 
első nyitrai egyházat Szent Emmerám templomának tekintsük, s így a nyitrai 
Szent Emmerám-kultuszt a 9. század első harmadának végétől eredeztessük. 

Nyitra 9. századi egyháztörténetének legfontosabb eseménye az volt, hogy 
Szvatopluk kérésére VIII. János pápa 880-ban püspökség alapítását engedé-
lyezte, amelynek élére a fejedelem kérésének megfelelően egy Wiching nevű ba-
jor papot állított. Az új egyházmegyét a pápa a Metód vezette morva érsekség 
suffraganeusává tette.32 A püspökség felállítása, politikai jelentősége mellett, a 
Nyitra környéki kereszténység intézményesülésének is jele, és bizonyosan hoz-
zájárult a misszió elmélyítéséhez. Az új püspökség hatását azonban nehéz pon-
tosan értékelni. A Dunától északra a közép-európai régióban, a szlávok lakta 
területen ez volt az első püspökség, így az utókor szemében korszakos jelentő-
ségűnek is tűnhet alapítása. A térítésre is bizonyosan hatást gyakorolhatott. 
Azonban ki kell emelni, hogy a terület krisztianizációja különböző politikai in-
díttatású konfliktusok kereszttüzében zajlott, és ez korlátozta az új egyházme-

29 Néhány évvel később, 845-ben 14 cseh előkelő Regensburgban keresztelkedett meg, 1. Wolf-
ram, H.: Die Geburt Mitteleuropas i. m. 287. 

30 Uo. 275-276. 
31 Salzburg expanziós kísérletére és a régi egyházmegyei határok visszaállításra, így 829-ben 

Nyitrának újból Passau alá rendelésére 1. Steinhiibel, Jr. Die Kirchenorganisation in Neutra i. m. 
68-69. 

32 CDSlov I. 23-25. 



gye lehetőségeit. Utalni kell itt Metód és Wiching ellenséges viszonyára, illetve 
arra, hogy Szvatopluk maga is fenntartással volt a szláv liturgia irányában, to-
vábbá Metód tanítványai és a területen szintén szerepet igénylő bajor papság is 
rivalizált egymással. A nyitrai püspökség hatását korlátozta, hogy csak rövid 
ideig, alig több mint egy évtizedig működhetett. Metód 885-ben elhunyt és 
Wichingnek sikerült megakadályoznia, hogy Metód tanítványa és kijelölt utód-
ja, Gorazd átvegye az érsekséget. 885-től így Wiching irányította a morva érsek-
séget. 892-ben a morva-bajor háború vetett végett Wiching nyitrai szerepválla-
lásának. A konfliktus kitörésekor a főpap elhagyta Morvaországot és Arnulf ki-
rály udvarába menekült, ahol átvette a kancellária irányítását, majd röviddel 
ezután a bajor püspökök tiltakozása ellenére passaui püspökké választották.33 

Wiching pályafutása, valamint az, hogy nem hallunk utódáról, azt sejteti, hogy 
892/893 fordulóján gyakorlatilag megszűnt a nyitrai püspökség. 

A nyitrai egyházmegye védőszentjét sem ismerjük. Többen Szent Emme-
rámot tart ják az új egyházmegye patrocíniumának és innen eredeztetik34 — 
mint láttuk — a forrásokkal csak a 11. század óta adatolható nyitrai Szent 
Emmerám-kultuszt. A regensburgi szent kiválasztásában Wiching kezdemé-
nyező szerepét látják, vagy Szvatopluk gesztusát Arnulf irányába. A püspökség 
Emmerám-titulusával kapcsolatban azonban megfontolást érdemelnek az egy-
házmegye létrejöttének körülményei. A nyitrai püspökség alapítása és Wiching 
főpapi kinevezése mögött politikai-egyházpolitikai kompromisszumot kell lát-
nunk. A kezdeményező bizonyosan Szvatopluk volt, és Wichinget is ő ajánlotta 
püspöknek. Az újonnan létrehozott püspökséget viszont VIII. János pápa alapí-
totta, és rendelte a közvetlenül Róma alá tartozó, a frank birodalmi egyháztól 
független, Metód vezette morva érsekség alá. VIII. János pápa energikusan 
arra törekedett, hogy a morva missziót és a kialakuló egyházszervezetet Róma 
joghatósága alatt tartsa, korlátozza a frank egyház befolyását a szláv térítés-
ben.35 Ennek megfelelően, ha Szvatopluk kezdeményezésére jóvá is hagyta azt, 
hogy a bajor Wiching kerüljön az egyházmegye élére, a pápaság befolyásának 
demonstrálása érdekében bizonyosan nem támogathatta egy tipikus bajor 
szent védőszentté tételét. Egy Metód felügyelete alá rendelt bajor püspök elfo-
gadása kevésbé tűn t a távlatokra nézve veszélyes lépésnek, mint a közeli keleti 
f rank királyság központjának, Regensburgnak egyházi és politikai befolyását is 
megjelenítő védőszent kiválasztása. A szentkultusz politikai jelentőségével Szva-
topluk udvarában is tisztában voltak, amit mutat , hogy a morva fejedelem terü-
letét Szent Péter oltalmába ajánlotta a bajor hatalmi igények korlátozására, 

33 H. Tóth Imre-. Cirill-Konstantin és Metód élete, működése. Szeged 2003.3 131-152.; Sebastian 
Scholz: Transmigration und Translation. Köln 1992. 165-166.; Eggers, M.\ Das Erzbistum des Metod 
i. m. 71-72. 

34 Pauler Gyula: A magyar nemzet története az árpádházi királyok alatt I—XI. Bp. 1899. (rep-
rint: Bp. 1984.) I. 53.; Karácsonyi János: Szent István király élete. Bp. 1904. 38.; Hóman Bálint: Ma-
gyar történet I. Bp. 1941. 199.; Kniezsa István: A szláv apostolok és a tótok. In: A Magyar Történet-
tudományi Intézet Évkönyve 1942. Bp. 1942. 190.; Josef Hemmerle: Mission und Klöster bayerischen 
Benediktiner in Böhmen. In: Tausend Jahre Bistum Prag 973-1973. (Veröffentlichungen des Institu-
tum Bohemicum I.) München 1974. 59.; Eggers, M.: Das Erzbistum des Metod i. m. 71. 

35 VIII. János pápa szláv politikájára 1. Franz Grivec: Konstantin und Method. Wiebaden 1960. 
113-120. 



nyomatékosítva a döntéssel országa Róma alá tartozását.36 Mindezek tükrében 
bizonyosra vehetjük, hogy a 880-ban létrejött püspökség nem viselhette a Re-
gensburg irányába mutató Emmerám titulust. 

Régészeti megfigyelések sem támogatják a szentkultusz kontinuitását, 
mivel a Wiching-féle püspöki székesegyházat többen a Zoborhegy lábánál álló 
Márton-hegyre helyezik,37 míg a l l . századi Emmerám-templom bizonyosan a 
várhegyen állt. Az Emmerám-kultusz tehát még a 9. század második felében 
sem bizonyítható Nyitrán, és így a zalavári Szent Adorján tisztelet38 mellett 
nem hozható fel érvként a Kárpát-medence 9-11. századi keresztény tradíciói 
továbbélésének igazolásául. Természetesen fordítva is igaz. Önmagában az, 
hogy Nyitrán csak a l l . század elejétől fogható meg az Emmerám-kultusz, nem 
cáfolja a keresztény lakosság bizonyos fokú folyamatosságát a területen. 

A morva egyházszervezet történetének utolsó fejezete, a felbomlás idősza-
ka is több problémát vet fel, ami, természetesen, bizonyos formában kihat a 
kontinuitás kérdéskörére. Fennmaradt a 900-as esztendő nyaráról Theotmár 
salzburgi érsek és suffraganeusai IX. János pápához írt tiltakozó oklevele. A ba-
jor főpapság tiltakozott az ellen, hogy IX. János pápa Szvatopluk fia, II. Mojmír 
morva fejedelem kérésének eleget téve kezdeményezte a morva érseki tarto-
mány újjászervezését. A pápa a levél szerint, egy érseket és két püspököt kül-
dött Moraviába azzal a céllal, hogy az érsekség visszaállításával együtt három 
morva püspökséget is létrehozzanak. A salzburgi érsek a kánonjoggal ellenté-
tesnek tar to t ta a lépést, mert szerinte mindez az addig területileg illetékes 
passaui püspök tudta és beleegyezése nélkül történt. Komoly hátrány érte így 
Passaut, amelynek egyházmegyéjét ezzel jelentősen lecsökkentették. 

Theotmár érsek levele szerint a pápaság a 9-10. század fordulóján morva 
kezdeményezésre reorganizálni akarta, sőt, Metód érsekségével ellentétben, 
egy szabályszerű, négy egyházmegyéből álló egyháztartományt kívánt kiépíte-
ni. A fontos levéllel kapcsolatban azonban több ízben kétségek fogalmazódtak 
meg. Fennmaradási körülményei kérdőjelezik meg elsősorban a levél hitelessé-
gét. Theotmár érsek levele ugyanis a Piligrim-féle hamisítványok között ma-
radt fenn 12. századi másolatban. Tartalmában is van hasonlóság a levél és a 
hamisítványok között, mindkettő célja Passau érdekeinek védelme, joghatósá-
gának kiterjesztése. Gombos Albin éppen erre utalva elutasította a levél erede-
tiségét és Pilgrim püspök hamisításának tartotta.39 A levél hitele körül az el-
múlt évtizedben újból vita alakult ki. Egon Boshof Theotmár levelének stílusát 
összevetette a bizonyosan Piligrim készítette hamis oklevelekkel és szerinte 

36 Grivec, F.: Konstantin und Method i. m. 145.; Lubomir Havlik: Der päpstliche Schutz und 
die slavischen Völker. In: Annales Instituti Slavici 6. (1970) 16-21.; Eggers, M.: Das Erzbistum des 
Metod i. m. 76.; H. Tóth /.: Cirill-Konstantin és Metód élete i. m. 131-152. 

37 Marsina, R.: Nitrianske biskupstvo i. m.; Alexander Ruttkay viszont a várhegyre helyezi az 
általa Emmerám titulusának tartott székesegyházat, hangoztatva, hogy a 9. század közepére a Már-
ton-hegy szerepét már átvette a várhegyen épült földvár, 1. Ruttkay, A.: Nyitra és Zoborhegy i. m. 
393. 

38 Tóth E.: Szent Adorján i. m. 20-32. 
39 Gombos F. Albin: A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása (898-904). Hadtörténeti Közle-

mények 28. (1927) 504-519. 



nagyfokú közöttük a hasonlóság, így a 900-ra datált levél keletkezését a 10. szá-
zad második felére teszi. Boshof Passau állítólagos szerepvállalásával kapcso-
latban azt is kiemeli, hogy Passau az általa misszionált területen minden eset-
ben birtokokat is szerzett, de a püspökség egyetlen birtokkal sem rendelkezett 
morva területen (a püspökség birtokai szinte kivétel nélkül a Dunától délre fe-
küdtek). Boshof ezzel teljesen átértékeli a passaui szerepvállalást a morva 
misszióban és egyúttal a morva kereszténység jelentőségét is kétségbe vonja, 
hangoztatva, hogy a terület krisztianizációjában döntő fordulat Metód érkezé-
sével történt csak.40 Boshof írása nagy visszhangra talált a morva történelem-
mel foglalkozók körében, ami érthető, mivel a hitelében megkérdőjelezett levél 
a morva egyháztörténelem egyik legfontosabb forrása. A levél és más 9. századi 
források új, kritikai kiadását és fordítását elkészítő Fritz Losek újra elvégezte 
az előbb említett stilisztikai összehasonlítást és Boshoffal ellentétes eredmény-
re jutott . Szerinte Piligrim oklevelei és a Theotmár-levél szerzője nem lehet 
ugyan az a személy. Nem csak stilisztikai érveket hoz fel Losek, hanem hangsú-
lyozza, hogy Theotmár érsekre általában a pápasággal való szembenállás jel-
lemző, amely levélből is egyértelműen kitűnik. Sőt a levél tartalmilag is sokkal 
inkább a 900-as év körűire illik, mintsem a 970-es évekre.41 így a bajor főpapok 
tiltakozó iratát annak ellenére, hogy Piligrim-féle hamisítások között maradt 
fenn, autentikusnak tartja. A vitában Boshoffal szemben foglalt állást Dusán 
Trestík is, aki hangoztatta, hogy Metód érsekségének alapítása előtt a morva 
területeken működő papoknak egy püspökség ellenőrzése alatt kellett állniuk 
és ez nem lehetett más, csak Passau. Kizártnak tar tot ta azt is, hogy a bajor püs-
pökök 900-ban ne tudtak volna arról, hogy Wiching hol volt korábban püspök, 
tehát a morva területek már két évtizeddel korábban kiszakadtak Passau jog-
hatósága alól.42 

Az elmúlt évtizedek cseh, szlovák és magyar szakirodalma is hitelesnek 
tekinti a Theotmár-féle levelet.43 A levél természetesen érinti a nyitrai püspök-
ség korai történetét is. Nyitra ugyan nincs megemlítve a dokumentumban, de 
vitán felül áll: amennyiben a 900. esztendőben reorganizálni próbálták a morva 
egyházszervezetet, akkor az érsekség központjaként II. Mojnúr fejedelem szék-
helye jöhetett csak számításba. A három suffragan eus püspökség egyike pedig 
bizonyosan Nyitra lehetett.44 A levél autentikus volta azt erősítené, hogy köz-

40 Egon Boshof: Das Schreiben der bayerischen Bischöfe an einen Papst Johannes - eine 
Fälschung Pilgrims? In: Papstgeschichte und Landesgeschichte. Festschrift für Hermann Jakobs 
zum 65. Geburtstag. Hg. Joachim Dahlhaus. Köln 1995. 37-67. 

41 Losek, F.: Die Conversio Bagariorum et Carantanorum und der Brief des Erzbischofs Theot-
mar von Salzburg i. m. 57-60. és 79-80. - A levelet hitelesnek tart ja Eggers, M.: Das Erzbistum des 
Metod i. m. 72-74. 

42 Dusán Trestík: Grossmären, Passau und die Ungarn um das Jahr 900. Byzantinoslavica 59. 
(1998) 137-161. 

4 3 PI. Vladimir Vaurinek: Die Christianisierung und Kirchenorganisation Grossmärens. Histo-
rica 7. (1963) 55-56.; CDSlov I. 32-35. - Az oklevél magyar fordításait jegyzetelve közli: A magyarok 
elődeiről és a honfoglalásról. Szerk. Györffy György. Bp. 1986.3 (a továbbiakban: MEH) 217. és A 
honfoglalás korának írott forrásai. Szerk. Kristó Gyula. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 7.) 
Szeged 1995. 185. 

44 Az egyházmegyék székhelyeit Ján Steinhübel kísérelte meg lokalizálni. Szerinte az érsekség 
központja valahol Morvaországban, a suffraganeus püspökségek székhelyei Nyitrán, Krakkóban és 



vetlenül a magyar honfoglalás u t án még kísérlet történt a Kárpát-medence 
északnyugati régiójában az egyházszervezet átmentésére, így a honfoglaló ma-
gyarok is valamilyen formában esetleg értesülhettek a nyitrai püspökség újjá-
szervezésének kísérletéről. 

Theotmár-levél latinságának és Piligrim hamisításának viszonyán túl, ko-
molyan fontolóra kell venni, hogy a magyar honfoglalás után néhány évvel, 
noha a Kárpát-medence egésze még 900-ra sem került magyar fennhatóság alá, 
reális esélyt láthatott-e IX. János pápa a morva egyházszervezet megújítására? 
Rómában is érzékelniük kellett a Közép-Duna-medence átalakuló hatalmi vi-
szonyait, különösen a magyarok 899-900. évi itáliai kalandozó hadjárata4 5 hív-
ha t ta fel erre a figyelmet. Kérdésesnek tartom, noha teljesen nem is kizárható, 
hogy ebbe a helyzetben a Pápaság támogatta-e a morva fejedelem kezdeménye-
zését és három főpapot, János érseket, Benedek és Dániel püspököket legátus-
ként is a veszélyes területre küld. 

A Theotmár-levél kétségtelenül Passau jogainak védelmét hangsúlyozza, 
de egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a pápaság igényt formált a morva 
egyházszervezetre. Súlyos ellentmondást látok abban, hogy a 970-es években, 
amikor Passau a morva és a magyar területek bekapcsolásával önálló érseki 
tartományt kíván kialakítani, vajon érdekében állhatott-e Piligrimnek a pápai 
igényeknek is helyet adni egy hamisítványában. Semmi esetre sem! Ez pedig a 
levél hitelét erősítheti. Bárhogyan is alakul a levél hitelességének megítélése az 
elkövetkezendőkben, azzal, hogy a honfoglaló magyarok a 10. század elején ki-
terjesztik a Dunántúlra és a Kárpát-medence északnyugati vidékére is a fenn-
hatóságuk,46 végérvényesen megszűnt a morva egyházszervezet és ezzel együtt 
a nyitrai püspökség reorganizálásának lehetősége. 

Nyitra a honfoglalás után 

A 10. század elején Nyitra és környéke magyar fennhatóság alá került. A 
szlovák történészek közül többen kétségbe vonják azt, hogy a terület már a 10. 
század elejétől folyamatosan magyar uralom alatt állt volna.47 A honfoglalás 

valahol az Ostmark II. Mojmir hatalma alatt álló területén volt (Ján Steinhiibel. Kirchliche Orga-
nisation in Großmären zur Zeit Mojmirs II. In: Early Christianity in Central and East Europa. Ed. 
Przemyslaw Urbanczyk. Warsaw 1997. 88-89.). A lokalizálási kísérletet nem tartom meggyőzőnek, 
noha az elfogadható, hogy, ha ténylegesen volt pápai kezdeményezés az érsekség reorganizálására, 
akkor az egyik szóba jöhető egyházi központ Nyitra lehetett. 

45 Gombos F. A.\ A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása i. m. 504-519.; Kristó Gyula: Levedi 
törzsszövetségétől Szent István államáig. Bp. 1980. 209-212. 

46 A magyarok 902-ben végleg kiszoríthatták a morvákat a Vág völgyéből és ezzel Nyitra kör-
nyékéről is. A 907. évi pozsonyi csata pedig megerősítette a magyar jelenlétet a Kárpát-medence nyu-
gati régióiban, vö. MEH. 15. - Kristó a morvák kiszorítását, a Duna-Garam vonalától nyugatra eső 
terület elfoglalását 900-ra teszi, 1. Kristó Gy.: Levedi i. m. 216. vö. még Senga Toru: Morávia bukása 
és a honfoglaló magyarok. Századok 117. (1983) 340-341. 

47 Marsina szerint 955 után Nyitra környékét a cseh fejedelem foglalta el és Gézának a 970-es 
években sikerült visszaszereznie, majd 1002-ben Vitéz Boleszláv terjesztette ki hatalmát, végül Szent 
István 1016/1017-ben állította vissza a magyar uralmat (Marsina, R.: Nitrianske biskupstvo i. m. és 
Marsina, R.: A nyitrai hercegség i. m. 361.). Steinhübel Anonymus Gallus alapján úgy gondolja, hogy 
Nyitra vidéke 1001 és 1029 között lengyel fennhatóság alatt állt {Steinhiibel, J:. Die Kirchenorgani-



kori sírok módszeres feltárására ugyan évtizedeken keresztül nem került sor a 
mai Szlovákia területén, de a témában megjelent közlemények kétségtelenné 
teszik, hogy a magyarság korán megtelepedett Dél-Szlovákiában és Nyitra kör-
nyékén. A 10. századra datálható — de azon belül pontosabban nehezen elhe-
lyezhető —, a szakirodalomban gyakran honfoglalás koriként szereplő sírok 
20-30 km-re Nyitrától északra terjedő területig mutathatók ki. A feltárt teme-
tők több kisebb tömböt alkotnak. Ezek egyike Nyitra tágabb körzete. A honfog-
lalók első generációi a Mátyusföldön, a Vág és a Nyitra folyók közötti régióban 
és a Garam mentén (a torkolattól egészen Léváig) települtek meg.48 Sőt van 
olyan vélemény, mely szerint a honfoglalás u tán a Kisalföld Dunától északra 
nyúló területén, Galgóc és Nyitra vidékén telepedett meg a Léi vezette törzs.49 

A magyarság korai megtelepedése a mai Dél-Szlovákiában természetesen 
nem zárja ki — mint ahogy a korabeli magyar szállásterületek bármely más ré-
szén sem — a korábban itt élt lakosság továbbélését. A bizonyos mértékű né-
pességkontinuitás vitán felül áll. Ezt bizonyíthatja az egyébként germán erede-
tű Nitrava helyiségnév továbbélése.50 Ez különösen azért figyelemre méltó, 
mert a Kárpát-medencében csak néhány példa van a honfoglalás előtt telepü-
lésnév további használatára.51 

Többen a Nyitra környéki templomok védőszentjeiben is a kontinuitás bi-
zonyítékait látják, ami egyúttal a keresztény közösségek továbbélését, a keresz-
tény vallás folyamatos gyakorlását is igazolná. Nyitra közelében két középkori 
településen Szent Kelemen titulusú templom tűnik fel már az Árpád-korban.52  

Cyrill és Metód nagy tisztelője volt Szent Kelemen pápának. Krími missziójuk 

sation in Neutra i. m. 72-77.). Ján Lukacka szerint a mai Dél-Szlovákia területe, beleértve Nyitra vi-
dékét is, csak valamikor a 10. század első harmadának végén került magyar fennhatóság alá, ami so-
káig csak katonai megszállást jelentett. A magyar lakosság betelepedése csupán a 10. század második 
felében indult meg Géza fejedelemsége alatt. A 10. század közepéig fennmaradt a helyi morva igazga-
tási szervezet, amely élén a nagymorva arisztokrácia leszármazottai álltak (Ján Lukacka: Kontinui-
tät der Besiedlung auf dem Gebiet des Komitats Nitra 9-13. Jahrhundert. Studia historica slovaca 
18. [1994] 136-138.). 

48 Anton Tocik: Flachgräberfelder aus der IX. und X. Jahrhundert in der Südwestslowakei. 
Slovenská archeologia 19. (1971) 135-176.; Neuizánszky Gábor\ A Kárpát-medence északi térségének 
régészete a honfoglalás korában. In: Honfoglalás és régészet. Szerk. Kovács László. Bp. 1994. 171-179.; 
Nevizánszky Gábor-. Ujabb adatok a mai Szlovákia honfoglalás kori településtörténetéhez. In: A ma-
gyar honfoglalás régészeti emlékei. Szerk. Wolf Mária, Révész László. Miskolc 1996. 274-275.; Gabriel 
Nevizánszky-. Das alt-magyarische Reitergräbfeld in Levice-Géna. Slovenská archeologia 54. (2006) 
323-328.; Nevizánszky Gábor: A honfoglaló magyarság kutatásának időszerű problémái a mai Szlová-
kia területén. Gömörország 8. (2007: 4.) 4-16. 

49 Léi szállásterületének hagyományára 1. Kézainál: SRH I. 167.; vö. Hóman Bálint: A honfog-
laló törzsek megtelepedése. Turul 30. (1912) 94-95. és Kristó Gy.: Levedi i. m. 460-461. 

50 Kristó Gy.: A vármegyék kialakulása i. m. 349-350.; Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai 
szótára. Bp. 1978. 475.; Kiss Lajos: A honfoglalás és letelepedés a földrajzi nevek tükrében. In: Uő: 
Történeti vizsgálatok a földrajzi nevek körében. Piliscsaba 1999. 99. 

51 A jelentősebbeket tekintve pl. Savaria (Szombathely), Sziszek (Siscia), Sirmium (Szerémség), 
1. Kiss L.: Földrajzi nevek etimológiai szótára i. m. 610., 616. és 618.; Kiss Lajos: Pannónia helynevei-
nek kontinuitása. In: Honfoglalás és nyelvészet. Szerk. Kovács László, Veszprémy László. Bp. 1997. 
188; Kiss Lajos: A Kárpát-medence régi helynevei. In: JJő: Történeti vizsgálatok a földrajzi nevek kö-
rében. Piliscsaba 1999. 107. 

52 Mocsonok (Sládeckovce) és Nyitrakér (Milanovce), 1. Mező András: Patrocíniumok a közép-
kori Magyarországon. Bp. 2003. 169. 



alatt ők találták meg a szentként tisztelt pápa ereklyéit, amelyet pannóniai 
missziójukra is magukkal hoztak, majd 869-ben Rómába vittek és II. Adorján 
pápának adományoztak.53 Kérdés, hogy a Metód egykori suffraganeus püspök-
sége területén évszázadok múltán felbukkanó patrocínium visszavezethető-e a 
morva térítés idejére, egyáltalán a Szent Kelemen-patrocíniumok alkalmasak-e 
ilyen tételek bizonyítására. Kétségtelen: Metód és tanítványai körében erős 
volt Kelemen pápa kultusza, de az nem volt kizárólagos sajátjuk, hanem a l l . 
század elejétől bizonyosan az általánosan elterjedt szentek közé tartozott Kele-
men is. Az ezredforduló u tán igazolható Kelemen titulusú templomokat így 
nem feltétlenül kell a morva térítéshez kapcsolni.54 A középkori Magyarorszá-
gon tizenkét templom esetében igazolható a Kelemen-titulus és olyan területe-
ken is feltűnnek, ahol bizonyosan nem térítettek Metód és tanítványai. A patro-
cínium felhasználásával kapcsolatos problémák ellenére a magyar szakiroda-
lomban is többen összefüggést sejtenek a Szent Kelemen-templomok és a pan-
nóniai térítés között. Ilyen az először az 1055-ben a tihanyi alapítólevélben em-
lített balatonlellei Kelemen-templom55 létrejöttének megítélése. A templom ko-
rai felbukkanása mellett azt is érvül hozzák fel a benne Metód emlékét látók,56 

hogy közel volt Mosaburghoz, Kocel székhelyéhez, ahol több alkalommal meg-
fordult Metód. Sőt, a térítő támogatást kapott a Koceltól és tanítványokat ne-
velt ki a fejedelem kérésére.57 Az időbeni és térbeli közelség természetesen meg-
erősíteni látszik a kontinuitás feltételezését, de az elmúlt évtizedekben a hon-
foglalás előtti Dunántúl történetét tárgyaló szakirodalomban komoly érveket 
hoztak fel amellett, hogy a frank fennhatóság nem fedte le az egész Dunántúl, 
hanem annak csak nyugati felére korlátozódott. Nem terjedt ki a Rába-Mar-
cal-Rinya folyók vonalán túlra, az ettől keletre eső területre.58 Kérdéses így te-
hát, hogy a Mosaburgban székelő fejedelem fennhatósága kiterjedt-e egyáltalán 
a Balaton délkeleti partvidékére és lehetősége volt-e téríteni Metódéknak Bala-
tonlelle vidékén. 

Természetesen a Nyitrához közeli két Szent Kelemen titulusú templomot is 
kapcsolatba hozták a Metód-féle térítéssel.59 A két templom térben közel esik a 
morva térítés egyik központjának számító Nyitrához, de koraiságuk már meg-
kérdőjelezhető. Mindkét települést említik ugyan 1113-ban,60 de a Szent Kele-

53 Franz Grivec: Konstantin und Method. Wiesbaden 1960. 
54 Kniezsa /.: A szláv apostolok és a tótok i. m. 192-193.; Eggers, M.: Das Erzbistum des Metod 

i. m. 105. 
55 DHA I. 150. 
56 Kniezsa I.: A szláv apostolok és a tótok i. m.; Gabriella Schubert: Metods Werk in Pannonién 

und die Magyaren nach der Landnahme. In: Symposium Methodianum. Hg. Klaus Trost, Ekkehard 
Volke. Neuried 1988. 302.; H. Tóth Imre: Cirill-Konstantin és Metód élete, működése i. m. 118. 

57 Grivec, F.: Konstantin und Method i. m. 68-69.; Schubert, G.: Metods Werk in Pannonién i. 
m. 296.; H. Tóth /.: Cirill-Konstantin és Metód élete, működése i. m. 

58 Vékony Gábor: A Karoling Birodalom „délkeleti" határvédelme kérdéséhez. In: Komárom 
megyei Múzeumok Közleményei II. Tata 1986. 52-64.; Tóth Endre: A Quinque Basilicae^Quinque 
Ecclesiae helynevek lokalozálásához és értelmezéséhez. In: Janus Pannonius Múzeum Evkönyve 
1991. 102. 

59 Györffy Gy.: Történeti földrajz i. m. IV 329. 
60 1113: in villa Mussenic [,..]in villa Ker - DHA I. 393. és 395., vö. Györffy Gy.: Történeti föld-

rajz i. m. IV 404-405. és 423^424. 



men petrocíniumot viselő templomukat csak jóval később. Az 1111. évi eredeti 
zobori oklevélben nem szerepel az említett két templom, csak annak későbbi, 
13. században interpolált változatában,61 így azok léte nagyon bizonytalan a ko-
rai Árpád-korban. Kérdéses így, hogy két Nyitrához közeli Szent Kelemen pat-
rocíniumban, illetve a templomban a morva idők krisztianizációját szabad-e ke-
resnünk. 

A honfoglalás után magyar fennhatóság alá került Nyitra 10-11. századi 
történetének rekonstruálásában a hercegség (ducatus) létrejöttének eltérő meg-
ítélése miatt nem alakult ki konszenzus a magyar kutatásban. A terület 10-11. 
századi históriáját a hercegség történetével együtt kell vizsgálni. Györffy György-
nek az 1950-es évek végén kidolgozott koncepciója szerint az Árpád-kori herceg-
ség intézménye a 10. század elején jött létre és maga az dukátus a türk állam-
szervezetben gyökeredzett. A dukátus kialakulása kapcsolatban állt a katonai se-
gédnépekkel és a trónörökléssel. A türköknél a hódolt népek ura rendszerint a 
trónörökös lett. A türk államszervezetből vett analógiát, annak magyarországi 10. 
századi átvételét Anonymus 13. század elején készült gestájának egy utalásával tá-
masztotta alá Györffy. Álláspontja szerint Anonymus beszél már egy nyitrai her-
cegségről62 és szerinte a gestában a Nyitrát elfoglaló vezérek között Árpád máso-
dik fiát, Jelechet lehet látni, aki herceg korában a nyitrai várban székelt. Györffy 
szerint 955 után Termacsu, majd Géza fejedelem idején Vajk (István herceg), 
Szent István uralma alatt pedig Géza öccse, Mihály, majd pedig Vazul irányította 
a hercegséget.63 A Szent István alatt időlegesen megszűnt, lényegében már el-
avult, etnikai bázisát elveszítő hercegséget I. András élesztette fel.64 

A kontinuitás meghatározó szerepét hangoztató szlovák és cseh kutatók a 
9. századi nyitrai fejedelemség továbbélését látják a Györffy György által felté-
telezett hercegségben. Szerintük Nyitra fontos igazgatási központ maradt, kü-
lönállással rendelkezett a magyar szállásterületen, majd a magyar államon be-
lül. István még mint fejedelem az ellene fellépő pogány reakcióval szemben el-
sősorban a nyitrai dukátus keresztény területére támaszkodott. A koncepció 
azt sugallja, hogy a pogány magyarokkal szemben István legfőbb támasza a ke-
resztény királyság megszervezésében a Nyitra környékén élő keresztény szlá-
vok voltak, így ők a középkori magyar állam létrejöttében is meghatározó szere-
petjátszottak. Nyitra és a hercegség kiemelkedő szerepének, különösen keresz-
tény tradícióinak hangoztatásánál azonban hiányzik egy jelentős egyházi intéz-
mény. Nyitra nem lett püspöki székhely a magyar episzkopális egyházszervezet 
megalapozásának idején a l l . század első felében, ami pedig— ha Nyitra való-
ban olyan fontos szerepet játszott volna ezen évtizedek történetében, amint azt 
feltételezik — joggal lenne elvárható. Az ellentmondást Richard Marsina úgy 
próbálta feloldani, hogy a 9. század végi nyitrai püspökség utódának tekintette 
az 1001-ben létrejött esztergomi érsekséget. így véleménye szerint a középkori 
magyar egyházszervezet központja székhelyáthelyezéssel (translatio sedis) jött 

61 capella in Mussenik Sancti Clementis [...] in Ker capella Sancti Clementis - DHA I. 385. 
62 Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Bp. 1959. 77-95. és 100. 
63 Györffy Gy.: Történeti földrajz i. m. IV 436. 
64 Györffy Gy.: Tanulmányok a magyar állam eredetéről i. m. 95. 



létre. Esztergom lett tehát a morva püspökség örököse, jogutódja.65 Az önálló 
magyar egyházszervezet megtestesítője így az úgynevezett nagymorva tradíci-
ókra épült. 

A hercegség, a szlovák kutatás szerint, a 10. század elejétől a 12. század 
elejéig különállással rendelkezett és az északi területek csak azt követően tago-
zódtak be a magyar királyságba, hogy Kálmán megszüntette a duktátust.66 A 
hercegség területi kiterjedésében több elképzelés van jelen a szlovák kutatás-
ban. Van olyan nézet is, amely szerint a nyitrai hercegség délen a Dunáig ter-
jedt, keleten jóval túlnyúlt a Garam folyón és egészen a Tiszáig, a Sajó és a Bodrog 
torkolatáig ért.67 Ezzel a mai Szlovákia határai rajzolódnak ki a 9-11. században. 
A kialakuló magyar állam területének egy részén találkozott a nagymorvák állam-
szervezetével, és az itt talált példa meghatározó jelentőségű lett a magyar állam ki-
alakításában. Dusán Trestík szerint a Premyslek, a Piastok és az Árpádok hasonló 
felépítésű új közép-európai államainak előképe nem az Ottók birodalma volt. A kö-
zös mintát a nagymorva birodalom adta, amely eredendően a 9. századi Karoling 
Birodalom modelljét vette át. így Magyarország és valójában egész Közép-Európa 
a nagymorva birodalom utódállamának tekinthető.68 A dinasztikus hatalommeg-
osztás keretében létrejött nyitrai hercegség 10. század elejére helyezésére így 
egy jelentős, a helyi szláv népesség továbbélésén messze túlmutató államszer-
vezeti kontinuitást feltételező koncepció épült. 

A hercegség 10. századi létét állító koncepciót Kristó Gyula már több évti-
zede elutasította és a dinasztikus országmegosztás kezdetét I. András uralko-
dásának első éveire, 1048 körűire tette.69 Anonymus tudósítása Nyitra elfogla-
lásáról, illetve a gestaíró által a 9. század végi Kárpát-medencébe helyezett és a 
magyarokkal meghódított uralmi területek nem adnak elégséges bizonyítékot a 
hercegség 10. század eleji létrejöttének feltételezéséhez. Nincs forrásunk Tak-
sony, Géza vagy akár Vajk (István) stb. nyitrai dukátusára, sem arra, hogy Ist-
ván mielőtt átvette volna apjától a főhatalmat, Gizellával együtt Nyitrán élt 
volna. A 14. századi krónikakompozíció egy korainak tar tható fejezete viszont 
egyértelműen azt állítja, hogy az ország első megosztása I. András alatt történt 
meg.70 Nyitra 10. századi szerepét véleményem szerint nem szabad, és nem is 
lehet a forrásokkal nem bizonyítható hercegséggel kapcsolatba hozni. Nyitra 
10. századi jelentőségét máshol kell keresni. 

Az augsburgi csatában nagyobb létszámú sereggel a Kárpát-medence nyu-
gati vidékén letelepült törzsek vettek részt, így a vereség következtében kato-
nailag meggyengültek. Mindez lehetőséget biztosított az Árpádok vezette törzs-

65 Marsina, R.: O Nitrianskom biskupstve i. m. 27-32. - Marsina elméletét szlovák kutatásban 
fenntartással fogadták, 1. Vincent Múcska: Az első magyarországi püspökségekről. Fons 12. (2005) 3-9. 

66 Marsina, R.: A nyitrai hercegség i. m. 361-362. 
67 Steinhübel, J.: Die Kirchenorganisation in Neutra i. m. 72-77. 
68 Dusán Trestík: „Eine grosse Stadt der Slawen namens Prag" In: www.sendme.cz/trestik/eine-

grosse.htm 3. [a letöltés időpontja: 2008. jún. 20.] Eredeti megjelenése: „Veliké mesto Slovanu jmé-
nem Praha". In: Premyslovsky stát kolem roku 1000. Ed. Lubos Polansky, Jiri Sláma, Dusán Trestík. 
Praha 2000. 49-70. 

69 Kristó Gyula: A XI. századi hercegség története Magyarországon. Bp. 1974. 
70 Hec igitur prima regni huius divisio - SRH I. 345. 



nek a terjeszkedésre, amelyet, úgy tűnik, kevésbé érintett a 955-ös vereség.71 A 
csatában fogságba esett, majd röviddel ezután Regensburgban felakasztott Léi 
valószínűleg a Felvidék délnyugati részére helyezhető törzs vezetője lehetett. A 
katonailag meggyengült, és vezérét veszített törzs területére, hasonlóan a Du-
nántúlon élők esetéhez, 955 u tán az Árpádok terjesztették ki hatalmukat. A fo-
lyamat egyes állomásait pontosan nem ismerjük, de az Árpádok a Vág és a Ga-
ram vidékét legkésőbb Géza időszakában, annak is inkább az első éveiben elfog-
lalhatták.72 Az Árpádok fennhatóságát és a Kárpát-medence nyugati részének 
legalábbis részleges birtokbavételét mutatja, hogy Géza 972 táján székhelyét 
áthelyezte Esztergomba.73 

Az új fejedelmi központ kialakítása Nyitra szerepét is megváltoztatta. Va-
lójában a település ettől az időtől kapott nagyobb szerepet a kora Árpád-kor-
ban. Mindez jó háromnegyed évszázaddal a honfoglalás után történt . Ez önma-
gában is kérdésessé teszi, hogy szabad-e a politikai intézményrendszer bármi-
nemű kontinuitásáról beszélni. Amennyiben a morva nyitrai fejedelemség szer-
vezetének meghatározó szerepe lett volna a magyar állam kialakulásában, ak-
kor miért csak nyolc évtizeddel a honfoglalás u tán került a terület közelébe az 
Árpádok központja? Nyitra jelentőségét nem a kontinuitásban, vagy egy jó álla-
potban fennálló hajdani morva erődben kell látnunk. A település 10. századi 
fontossága elsősorban földrajzi fekvésében keresendő. 

A kora középkori távolsági kereskedelem egész Európában a fejedelmi köz-
pontokkal állt szoros kapcsolatban. Itt volt olyan anyagi erő, amely képes volt 
megfizetni, sőt igényelte is a távolsági kereskedelem árucikkeit, drága fegyve-
reket, értékes szöveteket, ötvöstárgyakat. Régészeti megfigyelések mindezt a 
honfoglaló magyarság esetében is igazolják. A 10. század elején, amikor a nagy-
fejedelmi központ még a Felső-Tisza-vidéken lehetett,74 ezen a területen került 
elő az ismert arab dirhemlelet nagy többsége. Az arab pénzek jelenléte egyértel-
műen a keleti irányú távolsági kereskedelem szerepét mutatja,75 amely az Ár-
pádok fejedelmi központjával hozható kapcsolatba. Az Árpádok, így már igen 
korán kapcsolatot találtak a távolsági kereskedelemmel, felismerték annakje-
lentőségét és az abból származó anyagi lehetőségeket. Az utóbbi, a távolsági ke-
reskedelem ellenőrzése és megadóztatása azonban csak a 10. század második 
felétől kapott nagyobb jelentőséget. A 10. század első felében a sikeres kalando-

71 Kristó Gyula: Az augsburgi csata. Bp. 1985. 106-108. 
72 Kristó Gyula: A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja. Szeged 1993. 104. 
73 Az Árpádok szálláshelyeinek változására legújabban 1. Makk Ferenc-. A vezéri törzsek szállás-

helyei a 10. században. In: Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére. 
Szerk. Erdei Gyöngyi, Nagy Balázs. Bp. 2004. 119-128. 

74 Révész László: A karosi honfoglalás kori temetők. Miskolc 1996. 193-206. 
75 Kovács László: Fegyverek és pénzek. In: Honfoglalás és régészet. Szerk. Kovács László. Bp. 

1994. 191-193. - Jóllehet a dirhemleletek, különösen a kincsleletek megléte nem feltétlenül jelzi a 
kereskedelmi forgalom volumenét. Sőt, a dirhem leletek hiánya az élénk kereskedelmi tevékenység 
jele is lehet, mert azt mutatja, hogy a pénzt nem tesaurálták, nem vonták ki a forgalomból, hanem 
vásároltak rajta. így a dirhemleleteknek a Kárpát-medencében 960-tól kimutatható csökkenése nem 
jelenti azt, hogy az Árpádok új szálláshelyükön nem kapcsolódtak volna be a távolsági kereskedelem-
be, annak ellenőrzésébe. L. erre Bálint Csanád-. Az európai dirhemforgalom néhány kérdése. Száza-
dok 116. (1982) 5-30. 



zások biztosították zsákmányt, amelyből a fegyveres kíséretet fenntar that ták 
vagy luxuscikkeket vásárolhattak. 955-ben azonban lezárult a nyugati irányú 
kalandozások lehetősége, így elmaradt a hadjáratokból származó zsákmány is. 
Mindezt pótolni kellett az Árpádoknak. Különösen azért vált ez nélkülözhetet-
lenné, mert kihasználva a nyugati törzsek meggyengülését, megkezdték hatal-
mi területük kiterjesztését a Dunántúl és a Felvidék nyugati részeire. Bár-
mennyire is meggyengültek az augsburgi vereség következtében ezek a törzsek, 
az Árpádoknak — Taksonynak, majd Gézának — komoly és jól felszerelt had-
erőre volt szüksége. Jó minőségű fegyvereket kellett beszerezni, amelyek ko-
moly pénzbe kerültek. Ennek finanszírozását, úgy tűnik, már Taksony, majd őt 
követve Géza is a távolsági kereskedelem ellenőrzéséből kívánta fedezni. Az Ár-
pádok expanziójának így két fontos összetevője van. A fejedelmi család egyrészt 
felismerte a nyugati törzsek meggyengüléséből adódó lehetőséget, másrészt 
megtalálták az expanzióhoz nélkülözhetetlen gazdasági erőforrást és modern 
hadfelszerelés beszerzésének módját. Gyorsan felismerték azt, hogy a meg-
szűnt kalandozásokból elmaradó bevételt hogyan lehet pótolni. Ebben a Fel-
ső-Tisza-vidéken szerzett tapasztalataik is szerepet játszottak. így a törzsi sze-
paratizmuson felülemelkedni kívánó, és az új típusú állam megszervezésének 
irányába mutató hatalom kialakulásában fontos szerepet kapott a távolsági ke-
reskedelem ellenőrzése. 

A Közép-, illetve Kelet-Európai régió 10-11. század fordulóján kialakuló 
új államainak mindegyike kapcsolatot talált a régión áthaladó transzkontinen-
tális kereskedelmi úttal. A fontos útvonal már a 8. század végén létezett, és egy 
szakasza volt a rejtélyes zsidó „Radanija"-nak.76 A kereskedelmi út a 9. század-
ban jelentős forgalmat bonyolított lett. Hispánia arabok uralta területéről in-
dult, érintette a dél-francia kikötőket, majd a Rhône mentén haladt Verdunbe, 
onnan tovább Maizba és Regensburgba. Innen a Kárpát-medencén keresztül a 
Vereckei-hágón át Kijevbe, tovább a kazár vásárokig, majd Khoresmig és a vég-
állomása Kínában volt. A 10. század elején az útvonal forgalmában komoly vál-
tozások történtek. A magyar honfoglalás miatt bizonytalanná vált a Kárpát-
medencei szakasza és ezért az útvonal északabbra tolódott. A főága kikerülte a 
magyarok által elfoglalt területeket, és a Regensburg, Prága, Krakkó, Przemysl 
vonalon haladt Kijev irányába. 

76 Ibn Hurdadbih (Khordâdhbeh) arab geográfus (830 k.-912/913) említi először a zsidó Rada-
nija kereskedőket, akik arabul, perzsául, görögül, andalúz, szláv és frank nyelveken tudnak beszélni. 
A kereskedők négy (két tengeri és két szárazföldi) útvonalat használva jelentős szerepet játszottak a 
kelet-nyugati kereskedelemben a Hispán-félszigetről kiindulva egészen Kínáig, Indiáig és az Arab-
félsziget déli részéig. Az útvonalak közül az egyik Kelet-Európán haladt keresztül. A „Radanija" név 
etimológiája bizonytalan, talán egy perzsa eredetű szóból származik és jelentése: 'az utazásban jár-
tas'. Felvetődött, hogy a Radanija a zsidó kereskedők céhszerű nemzetközi szervezete lett volna, ez 
azonban túl korainak tűnik a 9-10. században. Valószínűbb, hogy inkább az egymással informális 
kapcsolatban álló, sőt bizonyos információs szolgálatot fenntartó, több nyelven beszélő, vallásuk mi-
att is összetartó, az Európát és Ázsiát átfogó kereskedelemben meghatározó szerepet játszó zsidó ke-
reskedők csoportját, illetve az általuk használt utakat hívták így. Minderre 1. Jürgen Jacobi: Die 
Râdâniya. Der Islam 47. (1971) 252-264.; Uő: Antwort auf einige Fragen über die Râdâniya. Der 
Islam 52. (1975) 226-238.; Uő: Bemerkungen zur Etymologie von Râdâniya. Folia Orientalia 17. 
(1976) 177-188.; Peter Golden: Khazar Studies I. Bp. 1980. 108-111.; Ch. Pellat: Râdhâniyya. In: The 
Encyclopaedia of Islam VIII. Leiden 1995. 363-367. 



Az útvonal áthelyezésével egyidőben a 10. század első évtizedeiben volu-
mene is jelentősen nőtt. A korábban a Földközi-tenger medencéjén át hajón le-
bonyolított forgalom jelentős része ugyanis átkerült a szárazföldi útra. A szara-
cén kalózok megnehezítették a tengeri kereskedelmet, sőt, a dél-francia partvi-
déken is támaszpontokat szereztek,77 így az ottani kikötők sem voltak biztonsá-
gosak. A zsidó kereskedők helyzetét tovább nehezítették a bizánci zsidóüldözé-
sek. 932-ben a bizánci császár elrendelte a zsidók erőszakos megkeresztelését. Bi-
záncot tömegesen hagyták el a zsidó kereskedők, sőt, Dél-Itáliában is rosszabb lett 
a zsidó közösségek helyzete. Velence igyekezett kihasználni mindezt és teljesen ki 
akarta szorítani a zsidó kereskedőket Földközi-tengerről. II. Péter dózse I. Henrik 
német királyt is igyekezett meggyőzni, hogy rendezzen Bizánchoz hasonlóan zsi-
dóüldözéseket. A német uralkodónak azonban nagy haszna volt a zsidókkal folyta-
tott rabszolga-kereskedelemből. Hatalmának megerősödéséhez nagyban hozzá-
járult a zsidóknak eladott szláv rabszolgákból származó bevétel. A 10. század 
első évtizedeiben így a zsidó kereskedelem a tengerről a szárazföldi útvonalra 
helyeződött át és azon jelentős forgalomnövekedést eredményezett. Mindez, az 
útvonal közép-európai szakaszának áthelyeződése és a forgalom növekedése 
együtt járt a prágai piac kiemelkedésével a 10. század második évtizedétől.78 

Prága lett a transzkontinentális út regionális központja. Jelentőségét növelte, 
hogy itt futott össze a Mainzból és a Regensburgból érkező szakasz.79 Prága en-
nek köszönhetően a 10. század első harmadának végére jelentős kereskedelmi 
központtá vált.80 

Dusán Trestik elmélete szerint Prága gazdasági központtá válása nagy-
ban hozzájárult a Premyslek kiemelkedéséhez. I. Boleslav fejedelem felismerte 
a transzkontinentális útvonal jelentőségét és a 935-ben indított területi expan-
ziója megegyezett a kereskedelmi útvonal irányával. A prágai fejedelem minél 
nagyobb szakaszt kívánt ellenőrzése alatt tar tani a fontos útból. A Premyslek 
10. századi terjeszkedését ez a koncepció vezérelte. így Észak-Morvaország, 
majd Szilézia és Krakkó környékének megszerzése is ezzel hozható kapcsolat-
ba. A prágai piac és a transkontinentális útvonal jelentős szakaszának felügye-
letéből komoly bevételre tettek szert a Premyslek. Mindez megteremtette az 
anyagi feltételeit annak, hogy modern fegyverekkel felszerelt nagyszámú kato-
nasággal rendelkezzenek. Ez a fegyveres erő pedig lehetőséget adott arra, hogy 
megszerezzék a cseh területek felett a főhatalmat. így a Premysl-dinasztia ki-
emelkedésében, vezetésük alatt a cseh állam létrejöttében fontos szerepet ját-
szott a távolsági kereskedelemből származó bevétel.81 A modern fegyverekkel 
felszerelt sereg jelentőségét mutat ja , hogy I. Boleslav (935-972) és II. Boleslav 

77 Az egyik kikötő, Fraximentum jelentőségére 1. Makk Ferenc: A fraximentumi csata, (sajtó 
alatt). 

78 Trestík, D.: Eine grosse Stadt der Slawen namens Prag i. m. 3-4. 
79 Polgár Szabolcs: Kelet-Európa és a nemzetközi kereskedelem a 8-10. században (Az írott 

források tükrében). Doktori értekezés. Kézirat. Szeged 2006. 18-20. 
80 Kari Bosl: Wirtschaftlich-politische Bezeihungen der Residenz- und Fernhandelsstadt Re-

gensburg zum slavischen Osten. In: Uő: Böhmen und seine Nachbarn. München 1976. 158-159.; 
Székely György: Csehek és magyarok a 10-11. században. Történelmi Szemle 43. (2001) 108. 

81 Dusán Trestík: A csehek és a magyarok a 10. században. Történelmi Szemle 43. (2001) 136. 



(972-999) hatalma a cseh törzsterületeken még nem támaszkodott jól kialakí-
tot t igazgatási szervezetre, hanem inkább katonai megszállásra épült.82 

A régióban a hatalomkoncentrációra törekvő dinasztiák mindegyike igye-
kezett kihasználni a transkontinentális távolsági útvonalat. A kijevi állam nyu-
gati terjeszkedése is ezen az úton haladt. 981-ben Vlagyimir fejedelem elfoglal-
ta Cservenyt és Vlagyimirt, az útvonal közelében fekvő városokat, és ő is igye-
kezett így egy nagyobb szakaszt ellenőrzése alatt tartani.83 A Piastok központ-
jának áthelyezésében, Gniezno rovására Krakkó 10. század végi, 11. század ele-
ji előtérbe kerülésében is meghatározó volt a kereskedelmi útvonal jelentősége. 
Vitéz Boleszláv lengyel fejedelem hódítási kísérletei is ezt igazolják. Vitéz Bo-
leszláv Krakkóból kiindulva a kereskedelmi útvonal mindkét irányában ter-
jeszkedni próbált. Rövid ideig még Prágát is sikerült elfoglalnia. Keletre pedig 
Kijev irányában hódított az útvonal mentén.84 Az útvonal gazdasági és politikai 
jelentőségét mindennél jobban bizonyítja, hogy a kijevi Rusz, a cseh állam és 
részben a lengyel állam is ennek zónájában alakult ki.85 

A 10. század második felében az Árpádok, név szerint Taksony nagyfeje-
delem is bizonyosan felfigyelt a Kárpát-medence közelében futó útvonal egyre 
növekvő jelentőségére és kísérletet tet t arra, hogy bekapcsolódjon a forgalom 
ellenőrzésébe, részesedvén annak hasznából. Ezzel pedig a kalandozásokkal 
való felhagyás miatt elmaradó zsákmányt és rabszolgákat is pótolni próbálta. 
Több irányból is igazolható ez a kapcsolatfelvétel. Taksonynak keleti származá-
sú, talán volgai bolgár felesége volt és Anonymustól tudjuk azt is, hogy Taksony 
Volgai Bolgáriából nagyszámú mohamedánt telepített be,86 akikben kereskedő-
ket láthatunk. Vélhetőleg ekkor telepedhettek le azok a mohamedán kereske-
dők, akik egészen a tatárjárásig kimutathatók Pesten.87 Az Árpádok volgai bol-
gár kapcsolatainak előtérbe kerülésében nem csupán a Nyugattól való elzárkó-
zás és keleti szövetséges keresés politikai szándékát kell és szabad látnunk. A 
960-as évek közepén lehanyatlik a kazár birodalom és a transzkontinentális ke-
reskedelmi út Volga-vidéki szakaszának az ellenőrzése átkerült a volgai bolgá-
rokhoz.88 A volgai bolgár területről betelepülő mohamedán kereskedőkkel pró-
bálta Taksony a Kárpát-medencét ú j ra erőteljesebben bekapcsolni a transzkon-
tinentális kereskedelembe. A 10. század elején a Kárpát-medencéből áthelyező-
dött út forgalmát jelentősebb mértékben visszaterelni és az Árpádok ellenőrzé-
se alatt tar tani . 

82 Josef Zemlicka: Expanze, krise a obnova cech v letech 935-1055. Expansion, Krise und 
Erneuerung Böhmens in den Jahren 935-1055. In: Cesky casopis historicky 93. (1995) 205-222. (a 
kereskedelmi ú t hasznának és a cseh állam kialakulásának kapcsolatát emlicka is hangoztatja). 

83 Polgár Sz.: Kelet-Európa és a nemzetközi kereskedelem i. m. 18-20. 
84 Stanislaw A. Sroka: Lengyelország. In: Európa és Magyarország Szent István korában. 

Szerk. Kristó Gyula, Makk Ferenc. Szeged 2000. 183-184. 
85 Polgár Sz.: Kelet-Európa és a nemzetközi kereskedelem i. m. 18-20.; Font Márta: A keresz-

tény nagyhatalmak vonzásában. Bp. 2005. 136-139. 
86 SRH I. 114-115. 
87 Györffy György: Pest-Buda kialakulása. Bp. 1997. 74-77. 
88 Polgár Szabolcs: A Volga-vidékéről a Kárpát-medencéig vezető utak említése. (Különnyomat 

a Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek VII. számából) 217-226. 



Taksony fejedelemségének idejéből a fontos útvonal regionális központjá-
ból, Prágából is van adatunk arra, hogy a magyarországi kereskedők bekapcso-
lódtak a forgalomba. 965/966-ban Ibrahim ibn Jakub zsidó utazó említ a prágai 
vásáron megfordult türkök (magyarok) földjéről érkező mohamedán, zsidó és 
türk (magyar) kereskedőket, aki különböző árukkal és aranypénzzel érkeztek, 
majd rabszolgákat, ónt és prémeket vásároltak.89 A tudósításból világos, hogy a 
magyar fejedelmi udvarba érkező, vagy Taksony által betelepített kereskedők 
eljutottak Prágába. Ott jelentős forgalmat is lebonyolíthattak, ha a zsidó utazó 
fontosnak tart ja őket megemlíteni. A magyar nagyfejedelmi udvarba keletről 
érkező útvonal így a Dunakanyar, a Garam és a Vág folyók mentén tovább ha-
ladt Prága irányába. 

A magyarok kapcsolódását a fontos kereskedelmi útvonalhoz az 1970-es 
években Przemysl közelében feltárt magyar temető90 is bizonyítja. A 10. szá-
zadban Przemyslben egy kisebb magyar kolónia létezett, amely a magyar ke-
reskedelem biztosítása érdekében jöt t létre.91 A kereskedelmi kapcsolatok ki-
használását mutatja a 10. század második felében megfigyelhető fegyverváltás, 
a szablya helyett a kétélű kardok előtérbe kerülése, a szárnyas lándzsák és az új 
fajta kengyelek megjelenése. A kalandozó hadjáratok alkalmával elszenvedett 
vereségek nyomán kezdődött meg a fegyverzet korszerűsítése, már Taksony 
ideje alatt. A korábbi elképzelésekkel szemben, azonban ez a folyamat nem állt 
meg a Géza uralta területeken, hanem általánosan jelentkezett.92 A fegyverlele-
teket természetesen nehéz pontosan datálni. Bizonyos jelek alapján azonban 
következtetni lehet a folyamat térbeli jelentkezésére. Amennyiben helyes, hogy 
a fegyverváltást összefüggésbe hozzuk a katonai vereségekkel, akkor világos, 
hogy elsősorban a nyugatra kalandozó törzseknél kellett kezdődnie, mivel dél, 
délkeleti irányban 970-ig, úgy tűnik, általában sikeres hadjáratokat vezettek a 
Kárpát-medence délkeleti részén letelepedett törzsek. Másrészt ezeket a fegy-
vereket elsősorban nyugatról lehetett beszerezni, így kézenfekvő, hogy inkább 
a Kárpát-medence nyugati felén számolhatunk megjelenésükkel és korai elter-
jedésükkel. Kovács László szerint a kardok beszerzését megkönnyítette a 
955-969 közötti békés magyar-bajor viszony, maguk a fegyverek pedig elsősor-
ban Regensburgból, a prágai vásárokról, illetve — normann közvetítéssel — Ki-
jevből érkezhettek.93 Természetesen nem szabad Bajorországot kizárni, de fi-
gyelembe kell venni, hogy 955 után inkább kölcsönös elzárkózás figyelhető meg 
a magyar-bajor/német viszonyban. A lech-mezei csata jelentősége csak lassan 
tudatosult a német területeken. Sokáig még számítottak újbóli magyar támadá-

89 Kristó Gyula: A Kárpát-medencében át vezető nemzetközi utak. In: Európa közepe 1000 kö-
rül. Szerk. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz. Stuttgart 2000. 92. 

90 Andrzej Koperski - Michal Parczewski: Das altungarische Reitergrab von Przemysl. Acta 
Archaeologica Scienciarum Hungáriáé 30. (1978) 213-230. 

91 Mesterházy Károly: Régészeti adatok Magyarország 10-11. századi kereskedelméhez. Száza-
dok 127. (1993) 452-453.; Kristó Gyula: A magyarok és a lengyelek kapcsolatai a 10-12, században a 
források tükrében. Történelmi Szemle 42. (2001) 2-3. 

92 Kovács László: Szablya-kard fegyverváltás. Archaeologiai Értesítő 117. (1990) 41-46.; Ko-
vács L.: Fegyverek és pénzek i. m. 193-194. 

93 Kovács L.: Szablya-kard fegyverváltás i. m. 41^46. 



sokra, évek múltán vált bizonyossá csak, hogy a pusztítások kora lezárult. Eb-
ben a helyzetben pedig nem tűnhete t t tanácsosnak, hogy a korábban rettegett 
ellenség fegyvereinek modernizálásában meghatározó szerepet játszanak. Sok-
kal inkább tehát a prágai vásár szerepét kell az ú j fegyverek közvetítésében ke-
resnünk. Maguknak a fegyvereknek az elterjedése is a Morvaország felőli útvo-
nalat sejteti.94 Az új típusú fegyverek beszerzése, a nemzetközi kereskedelmi 
útvonal adta lehetőségek kihasználása komoly szerepet játszott abban, hogy az 
Árpádok a 10. század második felében megkezdték a közvetlen hatalmuk alatt 
álló területek kiterjesztését. Elindult az a folyamat, amely 1030 körül, Ajtony 
vezér Maros-vidéki önállósuló területének elfoglalásával, a Kárpát-medence lakott 
területei feletti főhatalom megszerzésével zárult le. 

A Morvaország, majd Prága irányába futó ú t 955 után gazdasági, politi-
kai, sőt, katonai szempontból is felértékelődött. Bizonyos, hogy ennek köszön-
hető az útvonal mellett fekvő Nyitra előtérbe kerülése. így a település nem a 
10. század elejétől, hanem inkább a század második felétől kapott kiemelt sze-
repet. Nem szabad tehát Nyitra jelentőségét a 10. század elejére visszavetíteni 
és ebben a korábbi morva tradíciókat, morva hercegség igazgatási szervezeté-
nek bizonyos továbbélését látni vagy a türk államiságból származó hercegség 
központjává tenni. Nyitra és a környező, tőle délre fekvő területek fontossága 
Géza hatalomra kerülésével tovább emelkedett, mindez elsősorban abból kö-
vetkezik, hogy 972 táján, vagy talán már némileg korábban, az Árpádok szék-
helye Esztergomba került át. így Géza központja és a Premyslek székhelye, 
Prága között futó ú t fontos állomás lett Nyitra. Nem csak Csehország irányá-
ban biztosított Nyitra összeköttetést, hanem a Lengyelország felé is.95 A 10-11. 
században a szepességi út még bizonyosan nem létezett, így Krakkó felé és azon 
túl is Nyitrán át lehetett eljutni vagy esetleg nagy kerülővel a Vereckei-hágón 
át. Az út politikai jelentőségét mutatja, hogy a 980-as években Szent Adalbert 
prágai püspök is kapcsolatot talált Gézával, meghatározó benyomást tett fiára, 
Istvánra. Lengyelország irányában is kimutatható a politikai kapcsolat, mivel 
Géza egyik leányát Vitéz Boleszláv fejedelemmel házasította össze.96 A két szom-
szédos területtel összeköttetést biztosító útvonalon fekvő település politikai 
fontossága magától értetődő volt és ez azzal járt , hogy Nyitrán az Árpádok már 
Taksonytól kezdve jelen voltak, sőt, Géza majd István alatt erősödött az Árpá-
dok befolyása.97 

94 Mesterházy K.: Régészeti adatok Magyarország 10-11. századi kereskedelméhez i. m. 459. -
Bár ennek ellenére a szerző szerint „a fő beszerzési útvonal [...] közvetlenül a nyugati kapuk egyike 
mentén lehetett ..." (i. h.). 

95 Nyitrán vannak olyan régészeti leletek, amelyek morva és lengyel területek felé mutatnak, 1. 
Mesterházy K.: Régészeti adatok Magyarország 10-11. századi kereskedelméhez i. m. 456. és 466.; 
Mesterházy K,\ Lengyel-magyar kapcsolatok 10-11. században. Századok 138. (2004) 385-394.; Kristó 
Gy.: A magyarok és a lengyelek kapcsolatai i. m. 3. 

96 Vajay Szabolcs: Géza fejedelem és családja. In: Székesfehérvár évszázadai I. Szerk. Kralo-
vánszky Alán. Székesfehérvár 1967. 85.; Kristó Gy.: A magyarok és a lengyelek kapcsolatai i. m. 5-7.; 
Mesterházy K.: Lengyel-magyar kapcsolatok 382. 

97 Arra a gyakran említett és Györffy Györgytől származó elképzelésre, hogy István még mint 
trónörökös Gizellával együtt itt élt volna, nincs forrásadat 



Nyitra all. század első felében 

A Felvidék délnyugati és középső részének, azaz Nyitra tágabb környeze-
tének jelentősége Szent István uralkodása alatt tovább növekedhetett. A terü-
let kiemelt szerepét mutatja, hogy a Koppány legyőzésében fontos szerepet ját-
szó és valószínűleg Gizella kíséretében Magyarországra érkező bajor származá-
sú Hont és Pázmány testvérpár az Esztergommal szemben fekvő vidéken ka-
pott jelentős birtokokat.98 A feltétlenül hű német lovagok letelepítésével az 
uralkodó központjához közel eső vidéken akarta hatalmát biztosítani. Nyitra 
bajor területekkel való kapcsolatát a várban felépült templom Szent Emmerám 
patrocíniuma bizonyítja, amely Regensburg felé mutat, valamint a zobori apát-
ság Szent Hippolitus titulusa, amely a Bajor Hercegséghez tartozó Ostmarkban 
fekvő Sankt Pölten-i apátságból került ide.99 Szent Emmerám kultuszt Nyitrán 
— mint láttuk — többen a morva időkre vezetik vissza, de erre korabeli adat 
nem utal. A szent első említése Nyitrával kapcsolatban a l l . századból szárma-
zik. A l i . század elején a magyar állam és az egyházszervezet alapjainak a lera-
kásánál meghatározó szerepe volt Gizella és István házasságából következő 
erős bajor hatásnak, amely több területen (pénzverés, törvénykezés, oklevél-
adás stb.) kimutatható. Természetesen mindez a szentkultuszban is jelentke-
zett. Egy regensburgi szerzetes a l l . század elején Esztergomba utazott és ott 
Szent Emmerám tiszteletére liturgikus éneket állított össze, amelyet Anasztáz 
érsek megtaníttatott szerzeteseivel és papjaival, majd a szent ünnepén a szé-
kesegyházban elő i s adták.100 A regensburgi szerzetes beszámolójából kitűnik, 
hogy Esztergomban nem csak ismerték, hanem nagy hangsúlyt kapott Emmerám 
tisztelete. így kultusza jelen volt Magyarországon, különösen az esztergomi főegy-
házmegyében, amelyhez Nyitra is tartozott, és azon a területen, ahol bajor szár-
mazású előkelők kaptak birtokot. Mindennek ismeretében bizonyosan nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy a középkori Magyarországon egyetlen alkalommal fel-
bukkanó101 és először a l l . században említett Szent Emmerám patrocíniumot ne 
a 9. századi morva örökségnek tartsuk, hanem a 11. század eleji bajor-magyar 
kapcsolatokból és Gizella királyné szerepéből vezessük le.102 

A zobori monostor Szent Ipoly (Hippolitus) titulusával is hasonló a helyzet. 
A szentet Moravia fennállása idején nem említik Nyitra környékén.103 A Sankt 

98 Kristó Gyula: Gizella királyné magyarországi kísérete. In: Gizella királyné (985 k.-1060) 
Szerk. Koszta László, Homonnai Sarolta. Veszprém 2000. 62-63. - Kézai alapján mások általában 
már Géza alatt betelepült sváb származású főembereknek tartják őket, 1. Györffy György: István ki-
rály és műve. Bp. 1977. 73. és 117.; Veszprémy László: Hont. In: Korai magyar történeti lexikon. 
Főszerk. Kristó Gyula, szerk. Engel Pál, Makk Ferenc. Bp. 1994. (a továbbiakban: KMTL.) 267. 

99 Koszta László: A zobori apátság kezdetei, (sajtó alatt). 
100 Catalogus fontium históriáé Hungaricae aevo ducum et regum ex Stirpe Árpad descenden-

tium ab anno Christi DCCC usque ad annum MCCCI I—III. Collegit Albinus Franciscus Gombos. 
Budapestini 1937-1938. (a továbbiakban: Cat. font.) I. 308-309., magyar fordítását 1. Az államala-
pítás korának írott forrásai. Szerk. Kristó Gyula. Szeged 1999. 172-173. 

101 Mező András gyűjtése csak egyetlen Emmerám titulusú templomot ismer, a nyitrait, 1. 
Mező A.: Patrocíniumok i. m. 73. 

102 A szlovák kutatók többségével ellentétben Marsina is Gizellához köti Nyitra patrocíniumát, 1. 
Marsina, R.: O Nitrianskom biskupstve i. m. 27-32. 

103 Zoboron kívül a Baranya megyei Gétmonostoron volt temploma a középkorban Magyaror-
szágon, 1. Mező A.: Patrocíniumok i. m. 124. 



Pölten-i bencés apátság története is azt mutatja, hogy inkább a 10-11. század 
fordulóján, amikor a passaui püspökség magánmonostora volt, kerülhetett kap-
csolatba Kárpát-medencével. Hippolit kultuszának hazai meghonosításánál Gi-
zella közvetítő szerepét is sejthetjük,104 mivel jelentős ereklyéje a középkorban 
Magyarországon csak az első királyné alapította veszprémi székesegyházban 
volt.105 A két bajor eredetű patrocínium bizonyítja, hogy a terület kiemelt fi-
gyelmet kapott , és a Gizellával betelepülő, az új keresztény államot feltétel nél-
kül támogató egyháziakat és világiakat telepítettek ide. Ezzel István hatalmi 
pozíciói erősödtek Nyitrán és közvetlen környékén. Ezt bizonyítja, hogy Szent 
István a krónikás hagyomány szerint az ellene merényletet szervező rokonát, 
Vazult itt tar tot ta fogságban.106 Az Árpád-házi előkelőt nyilvánvalóan ott tar-
totta őrizet alatt a király, ahol feltétlen érvényesült hatalma és Vazulnak sem 
volt lehetősége lázadás szervezésére. Nyitra bajor vonatkozásai és Vazul itteni 
fogva tartása azt sejteti, hogy a település nem István családja előkelő magyar roko-
nainak ellenőrzése alatt állt, hanem sokkal inkább a király felesége révén Magyar-
országra költöző idegen származású előkelők befolyása alá került Nyitra. 

Nyitra Szent István alatt nem lett püspökség. Ennek több oka volt. Richard 
Marsina szerint mindez azért történt így, mert a 9. század végén megalakított 
püspökséget Esztergomba helyezték át, így az érsekség a morva püspökség tra-
dícióját folytatta.107 Az elmélettel szemben azonban több ellenérv hozható fel. 
Semmilyen forrásbázisa sincs annak, hogy Esztergom elődje Nyitra lett volna. 
Ugyan a rövid ideig fennálló 9. századi morva egyházmegye területe részben 
azonos a l l . század elején létrejött esztergomi főegyházmegyével, de ennek a 
magyar episzkopális egyházszervezet kialakításában keresendő a magyarázata 
és nem valamifajta kontinuitásban. Az esztergomi és a nyitrai egyházmegyét 
több mint egy évszázad választja el egymástól és a 10. században nincs semmi 
nyoma a keresztény egyházszervezet létezésének a Garam és a Vág folyók vidé-
kén. Esztergom nem azért kapott területet a Dunától északra, mert itt hajdan 
nagyon rövid ideig egy püspökség létezett. Az új érseki főegyházmegye területi 
kialakításában az játszott szerepet, hogy az érsekség létrejötte előtt már léte-
zett a Gizella és környezete által létrehozott veszprémi püspökség, amely fő-
papjának joghatósága lefedte a Dunántúl jó részét. így 1001-ben létrejött érsek-
ség a székvárost leszámítva a Duna bal par t jára szorult, a Felvidék középső és 
délnyugati területeire terjedt ki.108 

A Richard Marsina képviselte translatio sedis-elmélettel szemben az is fel-
hozható, hogy székhely áthelyezésre ugyan több esetben van példa a középkori 
egyetemes109 és magyar egyháztörténelemben,110 de ezek a székhely áthelyezések 

104 Koszta L:. A zobori apátság i. m. 
105 Solymosi László: Veszprém korai történetének néhány kérdése. In: Válaszúton. Pogányság 

- kereszténység. Kelet - Nyugat. Szerk. Kredics László. Veszprém 2000. 134. 
106 SRH I. 320. 
10 ' Marsina, R.\ O Nitrianskom biskupstve i. m. 27-32. 
108 Kristó Gy.: A vármegyék kialakulása i. m. 331-332.; Koszta L.: A keresztény egyházszerve-, 

zet i. m. 107-109. 
109 Múcska, V.: Az első magyarországi püspökségekről i. m. 4-9. 
110 Bihar - Várad, Kalocsa - Bács, és Erdélyben a gyulafehérvári központ kialakítása, 1. 

Györffy Gy.: A „lovagszent" i. m. 547. 



nem jár tak az egyházmegye jogállásának megváltozásával. Esztergom Szent 
Adalbert patrocíniuma is cáfolja ezt az elméletet és egy más — a gnieznói érsek-
ség létrejöttéhez hasonló és III. Ottó nevével jelzett — koncepciót sejthetünk 
inkább az alapítás mögött.111 

A magyar püspökségi központok elhelyezése további magyarázattal szol-
gál arra, hogy miért nem lett Nyitra püspökségi központ a 11. század elején. 
Szent István az általa alapított püspökségek székhelyeit nem peremterülete-
ken, hanem az ország középső vidékéhez közel eső részein hozta létre. Ezt mu-
tatja Veszprém, Pécs, Esztergom, Kalocsa és Győr püspöki székhellyé válása. A 
Kárpát-medence széleső területein, a határvidék közelében a l l . század első fe-
lében nem alakítottak ki egyházmegyei központot.112 Nyitra pedig közel feküdt 
a határvidékhez. 

Úgy tűnik, hogy a l l . század első felében tudatosan nem hoztak létre olyan 
helyen püspökséget, ahol a kereszténység kontinuitása kimutatható, vagy leg-
alábbis sejthető. így Zalavárott bencés apátságot, Sirmiumban pedig egy bazilita 
monostort alapítottak, Szombathelyen nem jött létre jelentős egyházi intézmény. 
Mintha Szent István alatt tudatosan törekedtek arra, hogy az egyházmegyék 
központjainak kiválasztásánál kerüljék azokat a településeket, ahol korábban, a 
magyar krisztianizáció előtt valamilyen egyházi központ létezett és a Kárpát-me-
dencén kívüli egyházvezető felügyelete alatt állt.113 Nyitrán és vidékén sem zár-
ható ki a kereszténység bizonyos fokú tovább élése, de ennek mértéke nem érte 
el azt a szintet, hogy önálló püspökséget szervezzenek a vidékre. 

Nyitra jelentőségét felismerve, a 11-12. század fordulójától adatolható tár-
saskáptalan kezdeteit többen próbálták Szent Istvánhoz kötni. Hóman Bálint 
szerint már István prépostságot alapított az Emmerám-templom mellé, amelyet 
majd Kálmán emelt székeskáptalanná.114 Úgy tűnik, hogy Györffy György is ha-
sonló állásponton volt.115 Marsina pedig a feltételezett 10. századi nyitrai her-
cegséggel hozza összefüggésbe a káptalan létrehozását.116 Kimondva vagy ki-
mondatlanul a prépostság korai meglétének elképzelése mögött a Szent István 
nevében 1006-os dátum alatt kiadott oklevélet kell keresnünk. A csak 17. szá-
zadi másolatban létező oklevél szerint Szent István a nyitrai várba érkezvén ki-
lenc kanonokok talált a Szent Emmeram egyház mellett, akiket gazdagon meg-
adományozott és elrendelte, hogy a zsinatokon a nyitrai káptalan tagjai az esz-
tergomi káptalan után a második helyet foglalják el.117 Az oklevelet azonban 
már a tudományos igényű középkorkutatás kezdeteitől hamisnak tar tot ták és 
készítőit a 17. századi nyitrai kanonokok között keresték. A nyitrai papok saját 

111 Koszta L.: A keresztény egyházszervezet 108. 
112 Uo. 111. 
113 A karoling Ortahu azonosítása Veszprémmel nem igazolható, mint ahogy egyre valószí-

nűbb, hogy Pécsnek sem volt Karoling-kori előzménye, 1. Vékony G.: A Karoling Birodalom „délke-
leti" határvédelme i. m. 59-60. és 63.; Tóth E.: A Quinque Basilicae - Quinque Ecclesiae helynevek 
i. m. 102. 

114 Hóman B.\ Magyar történet i. m. I. 199. 
115 Györffy Gy.: Történeti földrajz i. m. IV 334. 
116 Marsina, R.: O Nitrianskom biskupstve i. m. 27-32. 
117 Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke I—II. Szerk. Szentpétery Imre, Borsa 

Iván. Bp. 1923-1987. (a továbbiakban: RA) 4. sz. 



káptalanjuk tekintélyét akarták növelni azzal, hogy Szent István nevében okle-
velet adtak ki és benne egyházuk kezdeteit a l l . század elejére, sőt még korább-
ra, rangban pedig közvetlenül az esztergomi székeskáptalan mögé helyezték. 
Az oklevél egyetlen sora sem mutat hasonlóságok a 11. századi oklevelekkel, így 
teljes mértékben hamisnak tartják.118 Annyit azonban elismerhetünk, hogy a 
17. században még élt Nyitrán az emlékezetben az, hogy a székeskáptalan előd-
je egy társaskáptalan volt és ezt kívánták Szent Istvánhoz kötni. 

Az Emmerám-templom korai történetét érinti Mór pécsi püspöknek a 
Zoerard-András és Benedek remetékről az 1070 táján összeállított legendája. 
Mór püspök élt már Szent István alatt, így a l l . század elején történtekben is 
jól informált volt, sőt személyes kapcsolatban állt Fülöp apáttal, aki valószínű-
leg a zobori monostor első vezetője volt. Legendája tehát, kortárs forrásnak te-
kinthető. Mór püspök egyáltalán nem említ káptalant Nyitrán a l l . század ele-
jén, noha utal az Emmerám-egyház jelentőségére azzal, hogy nem egyszerű 
templomnak, hanem bazilikának nevezte.119 A legenda meggyőzően bizonyítja, 
hogy a 12. század elején, Kálmán-törvénykönyvében említett nyitrai társas-
káptalan alapítójában nem szabad Szent Istvánt látnunk. Az Emmerám-egyház 
kiemelt szerepét ennek ellenére — bazilikaként való említése mellett — továb-
bi két dolog támasztja alá. Az ispánsági központokban szabály szerint, néhány 
kivételtől eltekintve, a vár mellett épült fel a templom, míg az Emmerám-
egyház magában a nyitrai várban, a terület világi igazgatásának120 központjá-
ban állt, így fekvése is utal fontosságára. Másrészt benne temették el a közel-
ben elhunyt két szentéletű remetét, holott mindketten a szomszédos zobori 
bencés apátság szerzetesei voltak.121 

Nyitra, a hercegség központja 

A l i . század közepétől valamivel több mint fél évszázadon át Nyitra törté-
nete összekapcsolódott a hercegségével. I. András röviddel t rónra kerülése 
után, 1048 táján, megosztotta a hatalmat Lengyelországból hazahívott testvé-
rével, Béla herceggel. Az ország kétharmada közvetlenül András király fennha-
tósága alá tartozott, míg a fennmaradó harmadot Béla herceg kormányozta. A 
hercegség (dukátus) pontos területe nem ismert. Elsősorban az ország gyéren 
lakott peremvidékei tartoztak a dukátus alá, amely két központ, Nyitra és Bi-
har köré szerveződött, és bizonyos jelek azt mutatják, hogy talán az Al-Duna vi-
déke, Keve és Krassó megyék is hozzá tartoztak.122 A l i . századi hercegség lét-

118 Dedek C. L.: Nyitra vármegye i. m. 534.; Karácsonyi János: Szent István király oklevelei. 
Bp. 1891. 103-106.; Fügedi E.: Nyitra megye betelepülése i. m. 23.; Szentpétery Imre: Szent István 
oklevelei. In: Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulójáról I—III. Szerk. 
Serédi Justinián. Bp. 1938. II. 137-138. 

119 Positus autem est ibidem Benedictus in basilica beati Emerammi - SRH II. 359. 
120 Nyitra megye létrejöttét egyhangúan Szent István korinak tart ja a magyar szakirodalom, 1. 

Györffy Gy.: Történeti földrajz i. m, IV 334.; Kristó Gy.: A vármegyék kialakulása i. m. 357. 
121 SRH II. 359-360. 
122 A hercegség területi kiterjedésére, 1. Györffy Gy.: Tanulmányok a magyar állam eredetéről 

i. m. 40. és Kristó Gy.: A XI. századi hercegség története i. m. 69-72. 



rejöttének okáról, illetve a dukátus funkciójáról megoszlanak a vélemények. 
Györffy György a trónörökössel kapcsolja össze szerepét,123 míg Kristó Gyula 
elsősorban a peremterületek feudalizációjával, az állam és az egyház intenzí-
vebb jelenlétének biztosításában keresi a hercegség funkcióját.124 Fontos azon-
ban kiemelni, hogy éppen a perifériális fekvéséből kifolyólag létrejöttének ide-
jén, a l l . század közepén komoly határvédelmi szerep hárult a hercegségre. I. 
Andrást a várható német támadás ösztönözte arra, hogy Lengyelországból ha-
zahívja vitéz katona hírében álló testvérét, Béla herceget. 

A hercegség két központja, Nyitra és Bihar közül kezdetben az utóbbi tű-
nik jelentősebbnek. Biharban egy hatalmas földvár volt, amely mérete jóval 
meghaladta az ispánsági várak szokásos nagyságát és, úgy tűnik, hogy a sáncra 
kőfalat is emeltek.125 Sőt, a hercegség alapításával szinte egy időben I. András 
püspökséget is szervezett itt. Az új püspökség fontos szerepet kapott, mivel 
azon a békési és vele szomszédos területeken kellett a krisztianizációt elmélyí-
teni, ahonnan a Vata-féle pogánylázadás 1046-ban kiindult. Az egyházmegye je-
lentőségét az is alátámasztja, hogy élére I. András egyik bizalmasa, a Lotha-
ringiából betelepült Leodvin került. 

Bihar központi szerepe a hercegség kormányzásában csak néhány évig 
volt meghatározó. Az 1050-es években, úgy tűnik, már Nyitra került előtérbe. 
Ezt több tényezőnek köszönhette a település. Béla herceg Lengyelországból 
tért vissza, és továbbra is szoros kapcsolatai maradtak a lengyel uralkodóház-
zal, amelyből felesége is származott. Krakkó felé az út a 11. században Nyitrán 
keresztül, elsősorban a Vág völgyében vezetett.126 A szövetséges Piastokkal így 
ezen az úton lehetett tartani a kapcsolatot. Az útvonal lengyel segédcsapatok 
behívását tette lehetővé, vagy vészhelyzetben akár a menekülést is biztosította. 
I. András uralkodásának első évei a német támadás állandó veszélyében teltek, 
és ez volt a fiatal magyar királyság legfontosabb problémája. A nyugati határ 
védelmének megerősítése az 1050-es évek elején fontosabb feladatnak tűnt, 
mint a keleti, erdélyi határszakasz. Nyitra jelentőségét kiemelte, hogy a cseh 
területek felé haladó útvonalat ellenőrző legfontosabb vár volt. Nyitra szerepét 
növelte, hogy onnan figyelemmel lehetett kísérni a formálódó és teljes egészé-
ben a Píemyslek hatalma alá került morva hercegséget.127 A Premyslek, mint a 
német birodalom vazallusai több alkalommal indítottak támadást, nem egyszer 
összehangolva a német csapatok betörésével.128 Az északnyugati határszakasz 

123 Magyarország története tíz kötetben i. m. I. 862-863. (a vonatkozó rész Györffy György 
munkája). 

124 Kristó Gy.: A XI. századi hercegség története i. m. 75-89.; Makk Ferenc: Hercegség. In: 
KMTL 261. 

125 Bóna /.: Az Árpádok korai várai i. m. 38-39. és 150-150. 
126 Lengyel ú t meglétét a régészeti leletek és lengyel származású, itt élő remeték igazolják. 12. 

század első évtizedeiben nyílik meg az Északkelet-Magyarországon átvezető, Krakkóból (Aba)Új-
várhoz érkező másik út. Korábban a lengyel áruk Kelet-Magyarországra kerülővel, a Vereckei-há-
gón keresztül jutottak be. 

127 Barbara Krzemieríska: Die Rotunde in Znojmo und die Stellung Mährens in böhmischen 
Premyslidenstaat. Historica 27. (1987) 18-21. 

128 1030-ben I. Bretislav szövetségesként részt vett II. Konrád Magyarország ellen indított 
hadjáratában és Prágai Kozma szerint egészen Esztergomig tört előre. Egy évtizeddel később III. 



biztosítása érdekében Nyitrának kulcsszerepe volt. Mindez szinte predesztinál-
ta, hogy a település katonai és politikai szempontból háttérbe szorítsa Bihart. 
Nyitra előtérbe kerülésében András király és Béla herceg kapcsolatában tör-
tént változás is szerepet játszott. Az 1050-es évek végén a korábbi jó viszonyt 
komoly feszültségek váltották fel, miután I. András kiegyezett IV Henrik né-
met uralkodóval és a szövetséget dinasztikus házassággal is meg kívánták erő-
síteni. I. András fiát, Salamont eljegyezték IV Henrik testvérével, Judittal. Az 
eljegyzés feltétele Salamon trónutódlásának biztosítása volt. Ennek érdekében, 
német mintára még gyermekként megkoronázták Salamont és így társuralko-
dóvá tették 1057-ben. Salamon megkoronázása egyben az 1040-es évek végén 
kialakított belső hatalommegosztást is megváltoztatta, amely egyik fontos ele-
me a németellenesség mellett, Béla herceg trónutódlásának elismerése volt. I. 
András és Béla herceg együttműködése, amely az 1050-es évek közepén még 
szilárd volt,129 felbomlott és viszonyuk ellenségessé vált. Béla herceg nyíltan a 
hatalomra tört.130 Ez pedig erősítette Nyitra szerepét. A lengyel támogatás le-
hetőségének hátterén túl Nyitráról könnyebb volt elérni a magyar királyság 
központjait, Esztergomot és Székesfehérvárt, és érvényesíteni a herceg hatalmi 
igényeit. A két hercegi székhely közül így az 1050-es évek végére Nyitra lett a 
hercegi udvartartás központja. 

Nyitra növekvő jelentőségét a vár teljes kiépítése és a falrendszer megerősíté-
se is bizonyítja.131 Ezzel szemben, úgy tűnik, hogy a bihari földvárt az 1068-as be-
senyő, majd az 109l-es kun betörés következtében komoly károk érték, s az erős-
séget már soha sem állították helyre teljes mértékben.132 1064-ben Salamon király 
és az elhunyt I. Béla fia, Géza herceg kiegyezett. Belátták, hogy a kiegyenlített erő-
viszonyok miatt egyik fél sem képes felül kerekedni. Újra megosztoztak a hatal-
mon és visszaállították az I. Béla rövid uralkodása (1060-1063) alatt megszünte-
tett dukátust. Géza azonban nem egyedül irányította a hercegséget, hanem a bi-
hari részek élére testvérét, László herceget állította. A két testvér megegyezése 
kifejezésre juttatja, hogy az idősebbik, Géza a hercegség elsőszámú vezetője, aki 
a minden szempontból fontosabb Nyitra vidékét tar tot ta közvetlen irányítása 
alatt.133 

Henriket segítette Péter király trónra való visszahelyezésében, majd az 1051. évi német támadás-
ban is szerepet vállalt, végül röviddel halála előtt, 1055-ben Magyarország elleni hadjáratra ké-
szült, 1. Krzemienska, B.: Die Rotunde in Znojmo und die Stellung Mährens 18-21.; Makk Ferenc: A 
magyar külpolitika. Szeged 1996.2 (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 2.) 63-67.; Miroslav Lysy: 
Politika ceského knie ata Bretislava I. (1035-1055) voci Uhorsku. Historicky casopis 52. (2004) 
451-468.; Richard Pra ak: Szent István és az Árpád-házi királyok képe a régi cseh irodalomban. In: 
„hol vagy István király ?" A Szent István hagyomány évszázadai. Szerk. Bene Sándor. Bp. 2006. 292. 

129 Az 1055. évi tihanyi alapítólevélben még szinte társuralkodóként szerepel Béla herceg And-
rás király mellett, 1. DHA I. 152. 

130 Makk Ferenc: Megjegyzések I. András történetéhez. In: Uő: A turulmadártól a kettős-
keresztig. Szeged 1998. 140-142. 

131 Bednár, P. - Samuel, M.: Entwicklung der Befestigung der Nitraer Burg i. m. 332-337. - A 
11. századi nyitrai vár lokalizálásának és építésének időpontjára vonatkozó problémákra 1. Bóna /.: 
Az Árpádok korai várai i. m. 35-37. 

132 Györffy Gy.: Történeti földrajz i. m. I. 603.; Kordé Zoltán: Bihar. In: KMTL 103. 
133 a Krónika magyoródi csatáról szóló beszámolójából is kitűnik ez, 1. SRH I. 388-389. 



Talán már az 1050-es években Béla herceg, de fia, Géza az 1060-as évek 
második felében bizonyosan a királyhoz hasonló udvartartást épített ki Nyitrán, 
Megjelentek a herceg környezetében is a különböző méltóságviselők és a herce-
gi udvar a királyi udvarhoz vált hasonlóvá.134 Már Béla, majd Géza is gyakorol-
ta az egyik legfontosabb királyi felségjogot és saját pénzt verettek.135 A hercegi 
pénzek minőségükben, súlyukban jobbak voltak az uralkodó által Esztergom-
ban készíttetetteknél.136 A méltóságjelvények is tükrözték a hercegek hatalmi 
igényeit. A megszülető dukátus szimbóluma a kard volt, amelyben kifejeződött 
a hercegek határvédelmi, katonai funkciója. A krónikakompozíció ismert jele-
nete az 1050-es évek végén Várkonyban, mikor I. András próbára kívánta tenni 
Béla herceget, egyértelműen bizonyítja, hogy a korona a rex, míg a kard a dux 
hatalmát jelképezte.137 Géza hercegsége alatt ezzel szemben a kard helyébe már 
a korona lépett, mint hercegi insignium. A krónika a 122. fejezetében a mogyo-
ródi csata u tán László herceggel mondatja el Vid ispán holteste felett: „lándzsa 
jár ta át szívedet, amely hercegségre sóvárgott, és a fejedet, amely a koronát kí-
vánta, kard hasította át."138 Gerics József joggal értelmezi úgy ezt a fejezetet, 
hogy itt egy hercegi koronára történik utalás.139 Györffy György szerint a Szent 
Korona alsó, görög részén Gézát még nem királyi méltóságjelvényekkel ábrá-
zolják, hanem a hercegiekkel, és insigniumax között a kard mellett egy éköves 
sapka (korona) is megfigyelhető. Úgy tűnik, hogy a krónika még egy helyen utal 
a herceg koronájára. 1076 karácsonyán Szekszárdon Géza felajánlotta Sala-
monnak, hogy lemond a trónról, visszaadja a királyságot, csupán az őt jogosan 
megillető koronát és az ország harmadrészét tar t ja meg.140 A korona megjelené-
se a dukátus hatalmi szimbolikájában egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a 
hercegség intézménye egyre nagyobb mértékben a királyi hatalomhoz hasonult 

134 Hercegi méltóságviselők említése törvényekben pl. László III/3.; Kálmán 1/9-12., 1. Závod-
szky L.: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények i. m. 174. és 184-185. 

135 Kovács László: A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Bp. 1997. 104-107. (Béla herceg) 
és 124-126. (Géza herceg). 

13b A hercegi és a királyi pénzek eltérő pénzlába bizonyossá teszi, hogy nem közös verdében 
készültek a veretek, tehát a hercegi pénzverés nem köthető Esztergomhoz. A szlovák kutatás, pél-
dául Ján Hunka szerint a hercegi pénzverés központja Nyitra volt, 1. Ján Hunka: Das Münzwessen 
ungarischen Herzöge in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Slovenská numizmatika 14. 
(1996) 83. és Niederhauser Emil: Nyitra a szlovák történelemben. Nitra v slovenskych dejinách. 
Zostavil Richard Marsina. Martin 2002. in: Klió 12. (2003) 38. (könyvismertetés). A magyar szak-
irodalom óvatos a hercegi pénzverés központjával kapcsolatban. Gedai szerint a bihari központ volt 
a hercegség életében a jelentősebb és ezért ő Biharba valószínűsíti a hercegi pénzek készítését 
(Gedai István: Numizmatikai adatok a dukátus kérdéséhez. Folia Archaeologica 20. [1969] 101-103.). 
Kovács László a korabeli pénzleletek teljességre törekvő feldolgozásával megállapította, hogy a her-
cegi pénzek előfordulásából nem lehet a hercegi pénzverés helyére következtetni (Kovács L.: A 
kora Árpád-kori magyar pénzverésről i. m. 130.). 

137 SRH I. 354. 
138 Uo. 392. 
139 Gerics József: Az ún. Egbert-ordó alkalmazása Magyarországon. In: Eszmetörténeti tanul-

mányok. Szerk. Székely György. Bp. 1984. 252-253. (az utalást Csóka J. Lajos és Deér József a kirá-
lyi koronára vonatkoztatja). 

140 SRH I. 402-403.; Györffy Gy.: Tanulmányok a magyar állam eredetéről i. m. 40-41.; Gerics 
József: Legkorábbi gesta-szerkesztéseink keletkezésrendjének problémái. Bp. 1961. 92-93.; Kristó 
Gyula: Legitimitás és idoneitás. Századok 108. (1974) 601. 



az 1060-as évek második felében. Úgy tűnik, hogy ezt követően a hercegség 12. 
század eleji felszámolásáig a dux méltóságjelvénye a korona volt. Bizonyítható, 
hogy Almos is koronát használt méltóságjelvényként.141 

A l i . század a szakralizált hatalomgyakorlás időszaka. Az Isten kegyelmé-
ből uralomra került király környezetéhez a kora középkortól kezdve hozzá tar-
tozott a szakrális hatalmat kifejező, azt alátámasztó királyi kápolna. A világi 
hatalom viselőjének folyamatosan meg kell jelenítenie a szakrális kapcsolatot, 
demonstrálnia kell az isteni alátámasztást, az egyházi támogatást. Mindez fo-
lyamatos egyházi reprezentációt kíván az uralkodótól. Ezt a feladatot elsősor-
ban a Meroving-időktől kezdve a királyi kápolna (capella regis) látta el. A kirá-
lyi hatalommal való egyenrangúságot követelő, sőt a felkent uralkodó helyébe 
lépni kívánó hercegnek is ennek megfelelően ki kellett alakítani azt az egyházi 
intézményrendszert, amely biztosította, illetve megjelenítette a szakralizált ha-
talomgyakorlást, és a kormányzáshoz nélkülözhetetlen írásbeliséget. Bizonyos, 
hogy a hercegség létrejöttétől kezdve voltak a dux hatalmának isteni alátá-
masztására utaló törekvések. Az 1060-as évek második felében vagy legkésőbb 
az 1070-es évek elején Géza udvarában a királytól független hercegi kápolna 
szerveződött meg. A hercegi kápolna, a királyi kápolnához hasonlóan három 
elemből állt.142 Összefogta a hercegek udvari papságát, a hercegi káplánokat, 
akik a liturgikus feladatok mellett az írástudásukkal a kormányzás támaszát is 
jelentették. Másodszor a hercegi kápolna részét képezték azok a szakrális te-
rek, ahol a herceg érdekében a herceg káplánjai a liturgikus feladataikat telje-
síthették és lehetőséget adtak a hercegnek az egyházi reprezentációra, hogy ki-
fejezésre jut tassa hatalmának isteni eredetét. Harmadrészt hozzá tartoztak a 
dux által felkarolt szentek ereklyéi, amelyek közvetítésével a szakrális kapcso-
lattartás megvalósult. 

Káplánokról a herceg környezetében már Béla dukátusa alatt hallunk. A 
krónika tudósít arról, hogy Salamon 1-058-ban történő koronázása alkalmával a 
latinul folyó szertartást tolmács segítségével kísérte figyelemmel Béla. A tol-
mács bizonyosan egyházi személy volt, tudnia kellett latinul és jól értette a ko-
ronázási ordóhoz tartozó imarészietet. Felhívta a herceg figyelmét arra, hogy a 
szertartással a gyermek Salamont urává rendelték.143 A koronázás alatt Szé-
kesfehérvárott a közvetlenül Béla mellett álló klerikus egyike lehetett a herceg 
káplánjainak. A hercegi udvarhoz tartozó káplánokról későbbiekben is hallunk. 
1074-ben név szerint is ismerünk hercegi káplánokat. A kemeji vesztes ütközet 
után Géza herceg egyik káplánját, fekete Györgyöt László herceghez, a mási-
kat, Ivánkát pedig Lampert herceghez küldte mielőbbi segítségért.144 Kálmán 
király első törvénykönyve is említést tett a hercegi káplánokról, akik a királyi 

141 A Pozsonyi Évkönyv utal erre: „Colomannus rex coronatur et fráter eius Almus diadema 
induitur." (SRH I. 126.). A diadema korona jelentésére 1. A magyarországi középkori latinság szótá-
ra III. Szerk. Boronkai Iván, Bellus Ibolya. Bp. 1992. 128. 

142 Kumorovitz L. Bernát: A budai várkápolna és a Szent Zsigmond-prépostság történetéhez. 
In: Tanulmányok Budapest Múltjából 15. (1963) 109.; Theo Kölzer: Hofkapelle. In: LexMa V 70. 

143 SRH I. 353. 
144 Uo. 385. 



káplánokhoz hasonló jogállással rendelkeztek, legalábbis az igazságszolgáltatás 
terén.145 

A hercegi udvar ereklyegyűjtése és a dukátussal kapcsolatba hozható 
szentek kultuszának támogatása is bizonyítható. Géza tudatosan karolta fel a 
Vág közelében elhunyt két szentnek tekintett remete, Zoerard-András és Bene-
dek tiszteletét, akik a hercegség központjában, Nyitrán a Szent Emmerám 
templomban voltak eltemetve. Ennek bizonyítéka, hogy Géza 1064 húsvétján 
Pécsett, a Salamonnal történt kiegyezés idején Mór pécsi püspöktől megszerez-
te Zoerard-András vezeklőövét. Sőt, felkérte a püspököt, hogy állítsa össze a két 
remete életrajzát.146 A legenda elkészíttetése bizonyítja, hogy Géza herceg már 
az 1060-as években ápolta a két remete kultuszát. Célja már ekkor feltehetően 
az volt, hogy a hercegség központjában eltemetett két remete kanonizációját 
előkészítse, ilyen módon Nyitra és a dukátus így saját szentekkel rendelkezzen. 
A szentkultusz terén is kifejeződjön a hercegség önállósága, illetve jelentősége. 
Géza elképzeléseit László királyként valósította meg 1083-ban. A két remete 
kanonizálásában tehát nagy szerepe volt annak, hogy a l l . század második fe-
lében két uralkodó is a dukátus éléről került a királyi trónra. Úgy tűnik, hogy 
nem volt országosan elterjedt kultuszuk, hanem sokkal inkább a hercegség in-
tézménye, Géza és László személyes tisztelete játszott szerepet a két remete ka-
nonizálásában. Mindezt tükrözi a két szent tiszteletének alakulása. Az 1083-
ban szentté avatottak közül egyedül az ő tiszteletük maradt lokális.147 Termé-
szetesen kultuszuk nem vetekedhetett Szent István és Imre herceg jelentőségé-
vel, amelyet a dinasztia energikusan támogatott. Szent Gellért tisztelete, noha 
az ő kultuszhelye is a központoktól félreeső helyen, a csanádi székesegyházban 
volt, jóval jelentősebbnek és országosan elterjettebbnek tűnik. A két remete lo-
kális kultusza elsősorban Nyitrán és környékén mutatható ki. Ebben feltétle-
nül szerepet játszott az is, hogy kanonizációjuk után alig két évtized múltán 
megszűnt az őket energikusan támogató hercegség. Tiszteletüket, ezt követő-
en, elsősorban a nyitrai püspökség ápolta. 

A két remete kultuszának felkarolása tehát Géza herceg által 1064 tava-
szától bizonyítható. Mindez azt is jelenti, hogy Géza nagyon tudatosan töreke-
dett hercegségének kezdetétől hatalma szakrális megerősítésére, ami egy jól 
szervezett hercegi kápolna kialakítását is valószínűsíti. A l i . századi hatalom-
gyakorlásból következő elvárásokon túl mindebben természetesen Géza herceg 
kortársak által nagyra értékelt személyes vallásossága is megmutatkozott. Ha-
lála u tán több mint egy évszázaddal, a 12. század végén, Szent László legendá-
jának összeállításánál még élénken élt a dinasztián belül Géza jámborságának 
emlékezete. A László-legenda szerzője éppen ezért őt is érdemesnek tartotta a 
szentség elérésére.148 

A hercegi kápolna harmadik összetevőjét a hozzátartozó egyházi épületek 
jelentették. A herceg közvetlen kegyúri hatalma alá tartozó templomok és ká-

145 Kálmán 1/9. (Závodszky L.\ A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények 184.). 
146 SRH I. 362-363., II. 360. 
147 Sólymos Szilveszter: Szent Zoerard-András (Szórád) és Benedek élete és kultusza Magyar-

országon. Bp. 1996. 57. 
148 SRH II. 514. 



polnák szervezete, amely javadalmat adott a herceg udvari papságának. Minde-
nekelőtt szükség volt a hercegség központjában egy jelentős templom kialakítá-
sára, amely összefogta a kápolnák szervezetét és reprezentálta a dux hatalmát. 

Az uralmi központokhoz, a fejedelmi rezidenciákhoz Európa szerte hozzá 
tartozott egy-egy jelentősebb templom, amely mellé a fejedelem környezetében 
élő papokat összefogó társaskáptalant szerveztek. A rezidenciális társaskáp-
talanok a kora középkortól kezdve megfigyelhetők a világi hatalom olyan köz-
pontjaiban, ahol nem volt püspökség. Ilyen volt Nagy Károly aacheni palotaká-
polnája,149 amely funkcióját az Ottók és az őket követő német uralkodók is át-
vették.150 Aachen példáját követték akkor is,151 amikor a nyugati frank biroda-
lomban kialakított ú j uralkodói központban, Compicgne-ben társaskáptalant 
hoztak létre.152 Rezidencia és a prépostság összekapcsolódása a bajor hercegség-
ben Altötting,153 a Száli-dinasztia szászországi központ ipfa lza , Goslar,154 Itáliá-
ban Monza,155 Németalföldön Brügge.156 Közelebbi példákat tekintve: a kiala-
kuló Ungarnmark központjában, Hamburgban is társaskáptalant alakítottak 
ki,157 miként a Babenbergek korai rezindeciáiban létrehozott társaskáptalanok 
is megemlíthetők, így Melk,158 majd azt követően Klosterneuburg, amelyet csak 
utóbb alakítottak át reguláris káptalanná.159 Csehországban is több hercegi 
központban szerveztek prépostságot, közülük a legjelentősebb a Prága közelé-
ben, az új hercegi rezidenciában, Vyssehradon 1070 körül létrehozott volt.160 

149 Carlrichard Brühl: Zum Haupstadtprobleme im frühen Mittelalter. In: Festschrift für 
Harald Keller. Hg. Hans Martin Freiherrn, Elisabeth Herget. Darmstadt 1963. 52-54.; Erich Meuthen: 
Die Aachener Pröpste bis zum Ende der Stauferzeit. Zeitschrift des Aachener Geschichtvereins 78. 
(1966-1967) 7. 

150 Erich Meuthen: Brabarossa und Aachen. Rheinische Vierteljahrsblätter 39. (1975) 28-59.; 
Karl Heinemeyer: Zu Entstehung und Aufgabe der karolingischen Pfalzstifte. In: Studien zum 
weltlichen Kollegiatstift in Deutschland. (Studien zur Germania Sacra 18.) Hg. Irene Crusius. 
Göttingen 1995. 114-124. 

151 Albert Verbeek: Die architektonische Nachfolge der Aachener Pfalzkapelle. In: Karl der 
Grosse IV Hg. Wolfgang Braunfels. Düsseldorf 1967. 113-156. 

152 Reinhold Kaiser: Aachen und Compicgne: Zwei Pfalzstädte im frühen und hohen Mittel-
alter. Rheinische Vierteljahrsblätter 43. (1979) 100-101. és 119.; Bern Schneidmüller-. Karolin-
gische Tradition und frühes französisches Königtum. Wiesbaden 1979. 101-105.; Heinemeyer, K.: 
Zu Entstehung und Aufgabe der karolingischen Pfalzstifte i. m. 138-147. 

153 LexMA I. 487-488.; Wihelm Störmer: Die Anfänge des karolingischen Pfalzstifts Altötting. 
In: Ecclesia et regnum. Beiträge zur Geschichte von Kirche, Recht und Staat im Mittelalter. 
Festschrift für Franz-Josef Schmale. Hg. Dieter Berg, Hans-Werner Goetz. Bochum 1989. 61-71.; 
Heinemeyer, K.: Zu Entstehung und Aufgabe der karolingischen Pfalzstifte i. m. 134-138. 

154 Dieter Schneidmüller-. Das Goslarer Pfalzstift St. Simon und Judas und das deutsche 
Königtum in staufischer Zeit. In: Geschichte in der Region. Zum 65. Geburtstag von Heinrich 
Schmidt. Hg. Dieter Brosius. Hannover 1993. 30-36. 

155 Hans-Konrad Peyer: Friedrich Barbarossa, Monza und Aachen. Deutsches Archiv 8. (1951) 
441-442. 

156 Edith Ennen: Die europäische Stadt des Mittelalters. Göttingen 1987.4 92. 
157 Geschichte des Christentums in Österreich. Hg. Rudolf Leeb. Wien 2003. (a továbbiakban: 

Geschichte des Christentums in Österreich) 65. 
158 LexMA VI. 498-499. 
159 Floridus Röhrig: Die Gründung des Stiftes Klosterneuburg im Licht der neuesten For-

schung. In: Ecclesia Peregrinans. Josef Lenzenweger zum 70. Geburtstag. Hg. Karl Amon. Wien 
1986. 86-87.; LexMa V 1225-1226. 

160 Ivan Hlavácek: Die Itinerare der böhmischen Herrscher bis zum Jahre 1253 aus ver-
waltungsgeschichtlicher Sicht. Folia Diplomatica 1. (1970) 114-117.; LexMa VII. 160. 



Magyarországon az egyházszervezés kezdeteitől kimutatható az Árpádok iga-
zodása a hatalom és az egyház ilyen jellegű összekapcsolásához. Szent István 
valószínűleg Aachen példáját, funkcióját is figyelembe véve hozta létre a szé-
kesfehérvári társaskáptalant,161 majd Péter király Óbudán szervezett egy újabb 
prépostságot.162 

A dukátus szervezeti kiépülésével együtt kialakuló hercegi kápolna meg-
szervezése együtt járt egy rezidenciális társaskátalan létrejöttével. Véleményem 
szerint a Kálmán első törvényének 22. cikkelyében említett társaskáptalant 
Nyitrán nem Szent István alatt, hanem a hercegség létrejötte után szervezték 
meg. Funkcionálisan a hercegség megalakulásától kezdve lehetett csak itt szük-
ség egy ilyen jellegű egyházi intézményre. A nyitrai társaskáptalan létrejöttének 
pontos idejét nem lehet megállapítani. Nem kizárt, hogy már Béla hercegsége 
alatt létezett, de valószínűbbnek tartom, hogy Géza herceget kell az alapítójában 
látnunk. Idő kellett ahhoz, hogy az 1048 körül megszülető dukátus szervezete ki-
épüljön, másrészt a hercegség insigniumahént szereplő kard is egy erőteljes ka-
tonai funkciót sejtet Béla hercegsége alatt. Trónra kerülése után, 1060-ban, Béla 
megszüntette a dinasztikus országmegosztást. Azt, hogy ezt komoly konfliktus 
nélkül meg tudta tenni, jelzi, a dukátus még nem intézményesült, nem alakult ki 
körülötte egy szilárd szervezeti és társadalmi bázis. A hercegség általános törté-
nete, a hercegi méltóságviselők felbukkanása, Nyitra előtérbe kerülése Bihar ro-
vására, a hercegi és királyi hatalom kapcsolatában történt változások, inkább az 
1060-as évek közepére, Géza hercegsége idejére helyezik a társaskáptalan meg-
szervezését. Különösen fontos ebből a szempontból a hercegi méltóságjelvény va-
lószínűsíthető változása. A hercegi koronára — mint fentebb érintettem — elő-
ször az 1074. évi mogyoródi csatához kapcsolódva utaltak. Amennyiben elfogad-
juk azt, hogy a hercegség méltó ságjelvénye a kard helyett a korona lett, akkor az 
insigniumvédtást valamikor 1064 és 1074 közé kell helyeznünk. Véleményem 
szerint ez Salamon király és az 1064-ben lengyel fegyveresekkel hazatérő Géza 
között történt kiegyezéshez kapcsolható. A két fél között patthelyzet alakult ki. 
A király és a hercegek hasonló támogatottsággal rendelkeztek, így kiegyensúlyo-
zott hatalmi viszonyok alakultak ki közöttük. Mindkét fél rákényszerült a ki-
egyezésre.163 Mindez a hatalmi szimbolika világában, a hercegi koronában is 
megjelenést talált. A méltóságjelvény-váltás más típusú reprezentációt kívánt. A 
kard mint insignium használata nem igényelt feltétlenül egyházi intézményt, 
bár a felövezésnél az egyház valamifajta jelenléte (helyszín, áldás, résztvevők, fel-
övező személye) általában igazolható.164 A koronázás bármely formája, a király-

161 József Deér: Aachen und die Herrschersitze der Arpaden. Mitteilungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung 79. (1971) 5-56.; Deér József. Szent István székhelye. (Szé-
kesfehérvár és Aachen). Katolikus Szemle 23. (1971) 1-18. 

162 Karácsonyi János: Péter király és az ó-budai prépostság. Századok 31. (1897) 291-297. 
163 Makk Ferenc: Salamon és I. Géza viszálya. In: Uő: A turulmadártól a kettőskeresztig. Sze-

ged 1998. 143-146. 
164 Béla herceg karddal való felövezéséről semmit sem tudunk. Feltételezhető, hogy a felöve-

zést, amely a hatalomátadást jelenítette meg, maga I. András végezte. Kifejeződhetett ebben a rex 
és a dux kapcsolata. A felövezésekről legújabban 1. Veszprémy László: Szent István felövezéséről. In: 
Uő: Lovagvilág Magyarországon. Bp. 2008. 69-73. 



avató vagy az ünnepi koronázás viszont minden esetben egyházi szertartás ke-
retében, templomban történt.165 Sőt, legalábbis az első, a királyavató koronázás 
esetében a koronázó egyház funkcióját gyakran rezidenciális társaskáptalan 
kapta meg, ahogy ezt Aachen vagy Székesfehérvár bizonyítja. Mindezeken túl 
még egy szempontot ki kell emelni a nyitrai káptalan létrejötte kapcsán. Ez pe-
dig Géza személyes vallásossága, Zoerard-András és Benedek kultuszának fel-
karolása, de további egyházi alapításai alapján166 is inkább őt, mint sem apját, 
Béla herceget kell a káptalan megszervezőjének tekinteni.167 

A középkorban élhetett valamifajta, bár torzult, hagyomány a káptalan 
hercegi alapításáról Nyitrán. Egy erősen vitatható hitelű 1271. évi oklevél hi-
vatkozik László és Géza királyoknak a prépostság felállítása érdekében tet t 
adományára.168 A szakirodalom egy másik hamis oklevéllel összefüggésben169 az 
1271-ben említett Géza királyban, már csak azért is, mert a felsorolásban Lász-
ló után következik, inkább II. Gézát látja.170 László és Géza királyok együtt em-
lítése azonban megőrizhetette annak emlékét, hogy a társaskáptalan már ab-
ban az időben is kaphatott adományt, amikor a két utóbb királlyá lett testvér 
együtt kormányozta a hercegséget, tehát 1064 és 1074 között.171 

A hercegi kápolna központjaként a nyitrai Szent Emmerám-egyház mellé 
szervezték meg a társaskáptalant. Az Emmerám-templom kiválasztását a nyit-
rai várban való elhelyezkedése is indokolta. így herceg várán belül, a palota kö-
zelében álló templom mellé szervezték a káptalant, annak ellenére, hogy védő-
szentje Regensburg, tehát a Német Birodalom irányába mutatot t . Ez a körül-
mény azért érdemel figyelmet, mert a dukátus történetét, alapítástól kezdve 
egészen a Kálmán királlyal szemben német támogatást kereső Almos hercegig, 
a Német Birodalommal való szembenállás jellemezte. A várbeli fekvésén túl 

165 Carlrichard Brühl-. Kronen- und Krönungsbrauch im frühen und hohen Mittelalter. Histo-
rische Zeitschrift 234. (1982) 1-31. 

166 Míg Bélának csak egy egyházi alapítását ismerjük, a szekszárdi bencés apátságot, addig 
Géza a bencések mellett, amelyet Garamszentbenedek létrehozása bizonyít, a világi papságot is 
erőteljesen támogatta. Segítségével fejeződött be a váci székesegyház építése, továbbá a püspökség 
gazdasági megerősítése. A világi papsággal való szoros kapcsolatát mutatja, hogy nagybátyjával, I. 
Andrással és apjával, I. Bélával — tehát az őt megelőző két uralkodóval — ellentétben nem a ben-
céseket, hanem a váci székesegyházat választotta temetkező egyházául, 1. SRH I. 403., vö. még 
Koszta László: A váci püspökség alapítása. Századok 135. (2001) 375. 

167 A káptalan alapítási idejét tekintve némileg hasonló állásponton van Thoroczkay Gábor is, 
aki 1064-től, Géza hercegségének kezdetétől egészen az 1080-as évek második feléig tart ja elképzel-
hetőnek létrehozását, így alapítóit Gézában és Lászlóban keresi, 1. Thoroczkay Gábor: Megjegyzé-
sek a nyitrai és a pozsonyi egyház korai történetéhez. Századok 142. (2008) 371-373. 

168 1271: possesionem Seele [...] ex collatione sernissimi regis Ladislai et Geysae, in dona-
tionem fundationis esse et fuisse, cuius memoria non estaret ... - Codex diplomatcus Hungáriáé 
ecclesiasticus ac civilis I-XI. Studio et opera Georgii Fejér. Buda 1829-1844. (a továbbiakban: CD) 
VTI/2. 154. - Az oklevél forráskritikájára 1. RA 2106. sz. Véleményem szerint az 1271. évi oklevél 
hamis, de a 13. század végén keletkezhetett, mert 1291-ben az esztergomi káptalannal átíratták. 

169 II. Géza Nyitrának tett hamis adományát 1. RA 94. sz. és Monumenta ecclesiae Strigo-
niensis I. Ed. Ferdinandus Knauz. Strigonii 1874. (a továbbiakban: MES) 112. 

170 Pl. Karácsonyi J.: Szent István király oklevelei i. m. 106. 
171 Az oklevélben szereplő Géza királyt I. Gézával azonosítja Györffy György ( G y ö r f f y Gy.: Tör-

téneti földrajz i. m. IV 438.) és Thoroczkay Gábor (Thoroczkay G.: Megjegyzések a nyitrai és a po-
zsonyi egyház korai történetéhez i. m. 371-373.). 



azonban az is szerepet játszhatott kiválasztásában, hogy a 11. század elején, 
Szent István alatt alapították, jelentős egyháznak számított, amelyet — mint 
már hangsúlyoztunk — a zobori monostorhoz tartozó két remete ide temetése 
is mutat . A védőszent német vonatkozásait azonban Géza, majd László herce-
gek ellensúlyozni próbálták. A Lengyelországban született hercegek ezért is fel-
karolták az Emmerám-templomban eltemetett két lengyel származású remete 
kultuszát,172 tudatosan készítették elő kanonizációjukat, amelyre 1083-ban ke-
rült sor.173 A szentté avatás után pedig Zoerard-András és Benedek Emmerám 
mellett a nyitrai templom társvédőszentjeivé lettek. 

A Nyitra központú hercegi kápolnához tartozó további egyházakra nincs 
egyértelmű forrás. Egy utalás alapján talán mégis feltételezhetjük, hogy a dukátus 
területén, a hercegi birtokokon lévő templomok egy része a hercegi kápolnához 
tartozott. Ezek papjai pedig a herceg káplánjai lehettek. Az 1075-ben kiadott alapí-
tólevelében Géza a garamszentbenedeki apátságnak adta Udvardon lévő udvarhá-
zát és a hozzá tartozó Szent Márton kápolnát.174 A bencés monostor alapítólevelét 
jóllehet már királyként adta ki Géza, de az átadott birtokok elhelyezkedése bizo-
nyossá teszi, hogy azok többsége korábban mint hercegi birtokok tartoztak hoz-
zá.175 Udvard birtok a Zsitva folyó mellett Komárom, Nyitra és Bars megyék talál-
kozásánál feküdt.176 Az utóbbi két megyét bizonyosan a dukátus alá tartozók közé 
számíthatjuk. Megengedhetőnek tartom azt a feltételezést, hogy az udvardi birto-
kon lévő Szent Márton egyház a hercegi kápolna részét képezhette. 

A nyitrai várban álló Szent Emmerám társaskáptalan a 11. század harma-
dik harmadára az ország északnyugati részének, sőt, úgy tűnik, hogy az du-
kátus egész területének legjelentősebb egyháza lett. Ugyan nem volt püspök-
ség, de szerepe a hercegség kormányzásában a bihari püspökséghez mérhető 
lett. Bihar komoly térvesztésére utalhat az, hogy a 11. század végén, Szent 
László a püspökségnek új központot keresett. Az egyházmegye új székhelyét 
Váradon alakította ki. A történeti hagyományban a váradi központ létrehozása 
nem úgy szerepel, mint székhelyáthelyezés (translatio sedis), hanem új alapí-
tásként élt az emlékezetben.177 A hagyomány kialakulásához hozzájárult, hogy 
a püspökség eredeti székhelyén nem maradt olyan egyházi intézmény, amely 
őrizte volna az eredeti alapítás emlékét. Mindez azért is figyelemre méltó, mert 
a székhelyáthelyezéseknél a korábbi központban is gyakran fennmaradt egy 

172 Az általánosan elfogadott és a remeték legendájából is következő lengyel származásukat 
Boba Imre ugyan kétségbe vonta, mivel szerint a két remete nem Lengyelországból, hanem az Iszt-
riai-félszigetről, Pola város környékéről származott (Boba Imre: Szent András-Zoerard: lengyel 
volt-e vagy istriai? In: Kijevtől Kalocsáig. Emlékkönyv Boba Imre tiszteletére. Szerk. Petrovics Ist-
ván. Bp. 2005. 47-52.). Véleményem szerint továbbra is a lengyel származás az elfogadható, ame-
lyet a legendán kívül a két remete Vág környéki, a lengyel területek felé vezető út közelében tör-
tént letelepedése is megerősít. 

173 Sólymos Sz.: Szent Zoerard-András (Szórád) és Benedek i. m. 57. 
174 1075: curiam meam necnon capellam, que in honore Sancti Martini est, dedi - DHA I. 214. 
170 AZ adományok között az ország számos részén fekvő birtokok szerepelnek, többségük 

azonban Barsban, Hontban, a Garam, a Vág és a Nyitra folyók mentén, illetve Biharban fekszik, 
tehát a hercegség alá tartozó területen, vö. DHA I. 213-218. 

176 Györffy Gy.: Történet földrajz III. 461-462. 
177 Bunyitai Vince: A váradi káptalan legrégibb statutumai. Nagyvárad 1886. 6-7. 



templom; a hajdani székesegyház megváltozott jogkörrel tovább működött. Sőt, 
a magyar egyházszervezetben arra is van példa, hogy a régi központ megőrizte 
egyházkormányzati szerepét, helyesebben a régi és az új székhely osztozott az 
egyházigazgatási feladatokon, mint ahogy a 11. század végén Kalocsa és Bács, 
vagy a 13. század közepén Kő és Szerémvár esetében történt.178 Bihar és Várad 
földrajzi közelsége miatt természetesen nem alakulhatott ki az említett példák-
hoz hasonló funkciómegosztás, de feltűnő, hogy az egykori székhelyen nem tu-
dunk számottevőbb egyházi intézményről, csupán az ispánsági központokhoz 
rendszerint hozzátartozó főesperesi egyházról.179 A bihari földvárban végzett 
régészeti kutatások sem igazolnak nagyobb korai templomot.180 Mindez az bizo-
nyítja, hogy a bihari püspökség eredeti központja nem is igen épülhetett ki a 11. 
század második felében. A püspökség áthelyezését így a l l . század második fe-
lében többször elpusztított bihari földvárból nagyobb nehézségek nélkül meg 
lehetett tenni. A hercegség bihari központjában, noha püspökségi székhely is 
volt, valószínűleg nem állt olyan jelentős templom, mint a nyitrai kővárban a 
Szent Emmerám egyház és a mellé szervezett társaskáptalan. 

A nyitrai templom tekintélyét az ott eltemetett remeték kanonizálása to-
vább növelte. így egyike lett annak a három egyháznak (Nyitra mellett a szé-
kesfehérvári Boldogasszony-prépostság és a csanádi bencés monostor templo-
ma), ahol a magyar kereszténység saját szentjeinek sírjait őrizték. A korabeli 
forrás ugyan nem szól róla, de későbbi oklevelekben több alkalommal utaltak 
Szent Lászlónak a nyitrai egyház számára tett adományra.181 A szakirodalom 
ezekből az adományokból azt a következtetést vonta le, hogy a király meg kíván-
ta változtatni a nyitrai prépostság jogállását és püspökséget akart szervezni itt. 
A leendő új egyházmegye anyagi alapjait kívánta megteremteni.182 A nyitrai püs-
pökségterve, úgy tűnik, szépen illeszkedik a király egyházpolitikájába, amelynek 
egyik célja, hogy a Kárpát-medence peremvidékein is szilárdabb egyházszervezet 
jöjjön létre. Ezt, egyebek mellett, az ország délnyugati határvidékén a zágrábi 
püspökség megszervezése is mutatja. Adódik a párhuzam, hogy Zágrábbal egy-
időben az északnyugati területeken is hasonló terveket fogalmazhatott meg a ki-
rály. Nyitra és Zágráb földrajzi fekvése között természetesen található párhu-
zam, de nyilvánvalók a különbségek is. Működő püspökségi székhelyektől, Veszp-
rémtől és Pécstől igen nagy távolságra volt Zágráb. Ezzel szemben Nyitrához vi-
szonylag közel volt Esztergom, de még Győr is. A nyitrai vár helyzete nem olyan 
periférikus a 11. század végén, mint Zágrábé. A délnyugati egyházszervezet ki-

178 Gyetvai P: Egyházi szervezés i. m. 57-61.; Koszta László: Dél-Magyarország egyházi topog-
ráfiája a középkorban. In: A középkori Dél-Alföld és Szer. Szerk. Kollár Tibor. Szeged 2000. 45-46. 

179 Györffy Gy.: Történeti földrajz i. m. I. 603.; Kristó Gy.: A vármegyék kialakulása i. m. 
475-478. 

180 Kristó Gy.: A vármegyék kialakulása i. m. 595. (133. sz. jegyz.); Bóna /.: Az Árpádok korai 
várai i. m. 38-39. - Csak két korai temetőt tár tak fel a bihari várban, illetve közelében, 1. Kordé Z.: 
Bihar i. m. 103. 

181 Pl. 1271: CD VII/2. 154., RA. 2106. sz.; 1285: Vágner J.: Adalékoki. m. 380., RA. 3352. sz. 
182 Dedek C. L.: Nyitra vármegye i. m. 534.; Fügedi E.: Nyitra megye betelepülése i. m. 22-23.; 

Györffy Gy.: Történeti földrajz i. m. IV 438.; Marsina, R.: A nyitrai hercegség i. m. 362.; Török J.: A 
12. század egyháztörténete i. m. 20-21. 



építését Szent László külpolitikája, horvátországi expanziója is igényelte.183 Vé-
leményem szerint a zágrábi püspökség létrehozása — mint analógia — önma-
gában nem elégséges arra, hogy hasonló elképzeléseket igazoljuk északnyuga-
ton, és így Szent László uralkodásában keressük a nyitrai püspökség létrejötté-
nek kezdeteit. Nyilvánvaló továbbá az is, hogy Szent László adományaiban sem 
szabad kizárólag a püspökség létrehozásának célját keresnünk. Hercegként 
ugyanis, majd Zoerard-András és Benedek kanonizációhoz kapcsolódva király-
ként is több adományt tehetett a nyitrai egyháznak. Véleményem szerint tehát 
nem igazolható az, hogy Nyitrán már Szent László püspökséget akart volna lét-
rehozni. 

A nyitrai Szent Emmerám-egyház 11-12. század fordulóján kialakított 
jogállásáról Kálmán király első törvénykönyvének 22. pontja ad tájékoztatást. 
A Nyitra mellett Pozsony egyháztörténete szempontjából is fontos törvénycik-
kelynek két szöveghagyománya maradt fenn, és ennek megfelelően két értel-
mezése és fordítása létezik a szakirodalomban.184 Az egyik szerint, a püspöki 
székhelyeken és nagyobb prépostságokban, továbbá (necnon) Pozsonyban és 
Nyitrán szabad istenítéleteket tartani: tehát a két említett településen nem lé-
tezett sem püspökség, sem nagyobb prépostság. A másik értelmezés ellenben 
úgy szól, hogy, püspöki székhelyeken és a nagyobb prépostságokban, miként 
(ut) Pozsonyban és Nyitrán szabad ilyen szertartást végezni: tehát Pozsonyban 
és Nyitrán is úgynevezett nagyobb prépostság működött. A törvénycikk két 
szövegvariánsát újabban Thoroczkay Gábor példamutató alapossággal áttekin-
tette és végérvényesen igazolta azt, hogy az eredeti, Kálmán-kori szövegben a 
necnon kötőszó szerepelt.185 Ennek megfelelően a szóban forgó cikkely fordítása 
a következő: „Megtiltjuk, hogy vas- és vízpróba legyen bármely más egyházban, 
mint püspöki székhelyeken és nagyobb prépostságokban, továbbá Pozsonyban 
és Nyitrán."186 

Az 1096-1105 között keletkezett törvénycikk helyes fordítása szerint Nyit-
rán még bizonyosan nem létezett püspökség, de Pozsonyhoz hasonlóan nem te-
kintették nagyobb prépostságnak sem. Mindezek ellenére jelentős egyházak-
nak számítottak, ha olyan jogosítvány kaptak, amellyel csak a székesegyházak 
és a nagyobb, bizonyosan királyi alapítású prépostságok rendelkeztek. A tör-
vény tehát mindenképen kizárta a szerzetesi közösségeket az ordináliák végzé-
séből, sőt, a magánalapítású egyházakat is azzal, hogy a püspökségeknek, a ki-
rályi alapítású prépostságoknak adta meg a jogosítványt. A 13. században az is-
tenítéleteket végző egyházakról fennmaradt adatok187 is ezt az elképzelést, il-

183 Koszta L.: Dél-Magyarország egyházi topográfiája i. m. 45. 
184 „Judicium ferri et ague in aliqua ecclesia fieri interdicimus, nisi in sede episcopali et 

maioribus prepositoriis, necnon Posanii et Nitrie", illetve a „necnon" helyett bizonyos szövegki-
adásokban az „út" kötőszó szerepelt. 

185 Thoroczkay G.\ Megjegyzések a nyitrai és a pozsonyi egyház korai történetéhez i. m. 
359-364. 

186 Magyar fordítása: írott források az 1050-1116 közötti magyar történelemből. Szerk. Makk 
Ferenc, Thoroczkay Gábor. Szeged 2006. 178. 

18 ' Solymosi László gyűjtötte össze az ismert (Esztergom, Székesfehérvár, Várad, Óbuda, Arad 
és Eger) tüzesvas-próbák említéseit (Solymosi László: A hiteleshelyi pecséthasználat kezdeteihez. 
In: Magyar Herold. Szerk. Kállay István. Bp. 1984. 131. [92. sz. jegyz.]). A felsoroltakon kívül Kalo-



letve ennek megvalósulását tükrözik. Kálmán törvényeinek a bíráskodásra vo-
natkozó reformjai is hasonló irányba mutatnak. Növelték a püspökök bírásko-
dási jogkörét azzal, hogy elrendelték, évente kétszer a püspök elnöklete alatt 
zsinatot kell tartani, és azon a világiaknak, az ispánoknak is meg kell jelenni.188 

A rendelkezésnek hangsúlyt ad, hogy az első törvénykönyv elején, második 
pontként fogalmazták meg. Természetesen csak akkor, ha a törvénykönyv mai 
beosztása az eredeti rendet tükrözi. A zsinati bíráskodás jogkörét további cik-
kelyekkel is körülírták.189 A Nyitrát említő törvénycikk kapcsolódik a Kálmán 
alatti igazságszolgáltatási változásokhoz. 

Miben kereshetjük annak okát, hogy a törvénycikk, a püspöki székhelye-
ken és a nagyobb (királyi) prépostságokon említésén túl, konkrétan megnevez-
te Nyitrát és Pozsonyt mint ahol még istenítéleteket végre lehet hajtani? Vala-
milyen szempontból hasonló lehetett a két név szerint kiemelt egyház. A szak-
irodalomban felvetődött, hogy a 13. század elejétől társaskáptalanként említett 
pozsonyi egyház is már a 11. században prépostság lett.190 Nem kívánok most 
részletesen foglalkozni a pozsonyi prépostság kialakulásával, de Nyitrával tör-
ténő együtt említése miatt mindenképpen érinteni kell. Thoroczkay, aki leg-
utóbb áttekintette a problémát, ar ra az álláspontra jutott, hogy Pozsonyban 
Kálmán alatt még nem prépostság, hanem egy főesperesi egyház létezett. A po-
zsonyi egyház így szerinte nem kiemelt jogállása miatt, hanem azért kapta meg 
az istenítéletek végzésének jogát, mivel a határszéli terület nagyon távol feküdt 
a püspökségi székhelyektől és a királyi prépostságoktól. Thoroczkay Gábor ál-
láspontja szerint Nyitra is hasonló okból került az engedélyezett helyek közé. 
Térképre vetítve az istenítéletek végzésére feljogosított székesegyházakat és ki-
rályi prépostságokat, megállapítható, hogy az ország 11-12. század fordulóján 
lakott területeit tekintve több olyan régió volt, amelyek igen távol estek ilyen 
központoktól. Sőt, Nyitrát és Pozsonyt nem is kell feltétlenül ezek közé sorol-
nunk, mivel viszonylag közel — Esztergomban, illetve Győrben — tar that tak 
istenítéletet. Pozsony esetében az is ellentmond ennek, hogy, ha szempont lett 
volna az ordináliákat végző helyek földrajzilag arányos elhelyezése, akkor a ha-
táron eleve féloldalas vonzáskörzettel rendelkezett volna a pozsonyi egyház. 
Véleményem szerint semmi esetre sem az arányos elhelyezésre irányuló törek-
vés miatt kapott Pozsony és Nyitra püspöki székhelyekhez és a királyi (na-
gyobb) prépostságokhoz hasonló feladatot. Nyitrán a 11. század második felé-
ben, mint láttuk, és ezt Thoroczkay Gábor is elismeri, társaskáptalan jött létre. 
Véleményem szerint az, hogy a törvénycikkely közvetlenül a nagyobb prépost-
ságok mellett együtt említi Pozsonyt és Nyitrát, valamint a világi egyházszerve-
zet legfontosabb egyházaihoz tartozó jogosítványt ad nekik is, semmi esetre 
sem véletlen. A két név szerint említett egyház jogállása nagyon hasonló lehe-

csán is van nyoma a próbáknak a 13. század elején, 1. Árpád-kori új okmánytár I-XII. Közzé teszi 
Wenzel Gusztáv. Pest-Bp. 1860-1874. (a továbbiakban: AÚO) VI. 440-442. 

188 Kálmán 1/2. (Závodszky L.\ A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények 184.). 
189 Kálmán 1/7-10., 13., 23-24. (Závodszky L.\ A Szent István, Szent László és Kálmán korabe-

li törvények 184-186.). 
190 A pozsonyi káptalan létrejöttével kapcsolatos szakirodalmat összefoglalta Thoroczkay Gá-

bor (Thoroczkay G.: Megjegyzések a nyitrai és a pozsonyi egyház korai történetéhez i. m. 365-369.). 



tett, jelentőségüket tekintve a nagyobb, királyi prépostságokéhoz voltak mér-
hetők. Valami azonban megkülönböztette őket mégis az utóbbiaktól. 

Pozsony a l l . század második felében elsősorban a hatalomból kiszorult, 
az ország néhány nyugati megyéjét birtokló Salamon királlyal kapcsolatban 
szerepel. A várost mindvégig Salamon tartotta birtokában. A német támogatás-
ra építő Salamon már a település Németországgal határos fekvésénél fogva is 
itt tartotta székhelyét. Pozsony lehetett a nyugati országrész talán legfonto-
sabb vára, ezt bizonyítja az 1052. évi német támadás is. Sőt, közelében ott volt a 
végső esetben menedéket nyújtó, már német területen álló Hainburg. Salamon 
1074 és 1081 között nem fogadva el Géza, majd Szent László uralmát, közel egy 
évtizedig élt a nyugati határszélen.191 Salamon ugyan a tényleges hatalomtól 
megfosztva élt, de a visszatérés reményében, sőt, bizonyos fokig a német támo-
gatás érdekében is hangoztatnia kellett, hogy ő az ország legitim királya. Ki-
rályként kellett fellépnie, uralkodói reprezentációt kellett gyakorolnia. Tehette 
azért is, mert az ország koronája a mogyoródi csatavesztés u t án is nála maradt. 
Mindehhez szükség volt egy jelentősebb egyházra, amely mellé egy olyan kleri-
kusi testület szerveződött, amely meg tudta ezt valósítani, el tudta látni a kirá-
lyi udvar liturgikus igényeit.192 Bizonyosan Salamon pozsonyi tartózkodásához 
köthető a prépostság mint rezídenciális társaskáptalan megszervezése. A l i . 
század második felében tehát két újabb, a dinasztiával kapcsolatban álló társas-
káptalan alakult a nyugati országrészben. így érthető, hogy miért került a két 
egyház a nagyobb prépostságok mellé a Kálmán-kori törvénycikkben. 

A pozsonyi és a nyitrai egyházat azonban bizonyos fokig mégis meg kíván-
ták különböztetni a királyi prépostságoktól. Mindkettőt a dinasztia tagjai alapí-
tották ugyan, de egyiket sem az éppen hatalmon lévő uralkodó. Pozsonyt Sala-
mon hozta létre, de a tényleges hatalom az alapítás idején Géza és László kirá-
lyok kezében volt. Kálmán alatt nem akarták a Salamon alapította pozsonyi 
prépostságot egyenrangúnak beállítani a királyi prépostságokkal, mert ez egyet 
jelentett volna azzal, hogy Kálmán saját apja, I. Géza, vagy nagybátyja, Szent 
László uralmával szemben Salamont ismerte volna el legitim uralkodónak. Nyit-
rát viszont apja, Géza alapította hercegként, és így a dukátushoz köthető létre-
jötte. A 11-12. század fordulóján viszont a királlyal folyamatosan szemben álló 
Almos herceg központjához tartozott. Kálmán így nem akarta azonos intéz-
ményként kezelni az alá tartozó Székesfehérvárral vagy Óbudával. A l i . század 
második felének politikai konfliktusaiban, Salamon és Géza, illetve László to-
vábbá Kálmán király és Almos herceg rivalizálásában keresendők azok az indí-
tékok, amelyek a nyitrai és a pozsonyi prépostságok megszervezéséhez, vala-
mint a dinasztiához tartozó egyházakon belül bizonyos fokig sajátos helyzetük 
kialakításához vezetett. 

191 Makk F.: A magyar külpolitika i. m. 116—119.; Kristó Gy. — Makk F.: Az Árpád-ház uralko-
dói i. m 94 (a vonatkozó rész Makk Ferenc munkája). 

192 Salamon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy maga is részt vegyen az egyháziak számára 
előírt liturgikus cselekményekben. A krónikakompozíció szerint 1074 elején Szekszárdon a szerze-
tesekkel együtt zsolozsmázott a vecsernyén, majd másnap az első, a hajnali imaórán, a matu-
tinumon, 1. SRH I. 380. és 382. 



A nyitrai püspökség megszervezése 

A l i . század utolsó évtizedeiben a dukátos fokozatosan elveszítette koráb-
bi funkcióit. A peremterületek integrációja és az államszervezett kiépítése elő-
rehaladt. A megszerveződő megyék vették át a hercegség ilyen jellegű feladata-
it.193 A határvédelemben sem volt olyan mértékben szükség a dukátusra, mint a 
11. század korábbi évtizedeiben. Jelentősen csökkent a német-magyar határ-
szakaszon a feszültség, sőt, Szent László uralkodásának végén a császárság szö-
vetségese lett az országnak. Almos alatt pedig— a 11. századi helyzettel ellen-
tétben — a herceg keresett német támogatást. A németek keleti hatalmi ambí-
cióinak korlátot szabott az, hogy a birodalom erőit az invesztitúraharc kötötte 
le. A 11. század végi katonai sikereknek köszönhetően a keleti határszakasz 
mentén sem kellett már a nomád népek támadásától tartani . A hercegség kor-
mányzati és katonai jelentőségének csökkenését jelzi, hogy Szent László alatt, 
noha a király megosztozott testvérével, Lamperttel a hatalmon, a források nem 
szólnak a herceg szerepéről. A dukátus területén is inkább a király kerül előtér-
be, amit a váradi püspöki székhely kialakítása is bizonyít. A dukátus megválto-
zott szerepét jelzi az is, hogy Béla és Géza hercegekkel ellentétben, úgy tűnik, 
László, Lampert majd Almos herceg sem adott ki pénzt.194 

A hercegség, korábbi funkcióit elveszítve, egyre inkább a király és a her-
ceg viszályának (háttérben pedig az erősödő arisztokrácia hatalmi igényeinek) 
színterévé vált. Sőt, akadálya lett a Szent László uralkodásától egyre erőteljes-
ebben jelentkező, a király körül létrejövő hatalomkoncentráció kiteljesedésé-
nek. Szent László halála u tán a magyar politikai élet egyik meghatározó eleme 
Kálmán király és testvére, Almos herceg konfliktusa volt. 

Kálmán 1096-ban több hónapos hatalmi harc után került a trónra. Az erővi-
szonyokat jelzi, hogy uralmát csak úgy tudta elismertetni, hogy kompromisszum-
ként Almost és híveit sem zárta ki a kormányzásból, és átadta neki a dukátust. Al-
mos szinte folyamatosan szervezkedett a király ellen. Kálmán ebben a helyzetben 
Almos hatalmi bázisát kívánta korlátozni és a hercegség gyengítésére, sőt, meg-
szüntetésére törekedett. Ennek a politikának a részét képezte a nyitrai hercegi 
társaskáptalan átszervezése. Ezt a lépést könnyen meg tudta tenni Kálmán, mivel 
az előző két királlyal, Gézával és Lászlóval ellentétben nem a hercegségből került a 
trónra. Nem volt tehát érzelmi kötődése Nyitrához. Nem volt személyes kapcso-
lata a nyitrai társaskáptalan kanonokjaival és a hercegi kápolnával. Számára a 
nyitrai egyház a vele rivalizáló Almos herceg pozícióit erősítő intézmény volt. 
Ezért is támogatta annak átalakítását és leválasztását a hercegi hatalomról. 

A nyitrai prépostság átalakítását természetesen egyházpolitikai célok is 
inspirálták. A 11. század végére az invesztitúraharc következtében meggyen-
gült a Német Császárság. Ezt kihasználva nagyobb önállóságra te t t szert és 
megerősödött a Cseh Hercegség és ezzel együtt a cseh egyház. A l i . század má-
sodik felében Vratislav prágai uralkodó (herceg:1061-1085, király: 1085-1095) 
kezdeményezésére újjászervezték a 10. század hetvenes éveiben alapított, de 
szinte létrejöttétől kezdve a prágai püspökséggel összevont morva egyházme-

193 Kristó Gy.: A XI. század hercegség i. m. 116-124. 
194 Kovács L.: A kora Árpád-kori magyar pénzverésről i. m. 130. 



gyét, amelynek új központja Olomouc lett. Az új egyházmegye keleti területei 
egészen Magyarország határáig értek. Az önálló morva püspökség létrejötte a 
cseh egyház intenzívebb jelenlétét is biztosította a cseh-magyar határvidéken, 
amelynek szláv lakossága is volt, és Olomouchoz jóval közelebb volt ez a terü-
let, mint Esztergomhoz. 

A prágai püspökség nem értett egyet azzal, hogy a morva területeket levá-
lasztották joghatósága alól. Vratislav lépése ellen legerőteljesebben testvére, 
Jaromir-Gebehard prágai püspök (1068-1090) tiltakozott. A 11. század végi 
cseh egyházpolitikai viszályokhoz kapcsolódik bizonyosan az a hitelében na-
gyon kétséges, IV Henrik császár nevében kiadott 1086. évi oklevél, amely a 
prágai püspökség határleírását is tartalmazza. A prágai Kozma krónikájában 
fennmaradt oklevél195 és a benne lévő határleírás keletkezési ideje és célja vita-
tott. Általában a prágai püspökség alapítólevelét és korai határait látják benne. 
A határleírásban szerepel egy „provintia Uuag" nevű terület, amelyet Vág folyó 
vidékével, Északnyugat-Magyarországgal azonosítanak.196 így többen úgy vé-
lik, hogy a prágai püspökség joghatósága eredendően kiterjedt a Felvidék nyu-
gati részére. A határleírás eredetiségének kérdésében nem kívánok itt állást 
foglalni, de az, hogy a 11-12. század fordulóján készült krónikában maradt 
fenn, jelzi, hogy a l l . század végén cseh egyházi körökben megkíséreltek igényt 
formálni olyan területre, amely a magyar egyházi hierarchia alá tartozott, köz-
vetlenül az esztergomi érsek joghatósága alatt állt. 

A cseh egyház törekvéseit bizonyosan jól ismerték Esztergomban, a kirá-
lyi és az érseki palotában egyaránt. A 11. század második felében a szomszéd-
ság okán túl is intenzívek voltak a cseh-magyar kapcsolatok. Az Árpádok di-
nasztikus házasságokat létesítettek a Premyslekkel.197 Sőt, az egyházi kapcso-
latok is élénkek voltak. Ezt mutatja, hogy az elűzött sasavai bencések néhány 
évig Magyarországon telepedtek le. Jaromir-Gebehard prágai püspök jó viszonyt 
ápolt Szent László királlyal, sőt, 1090-ben éppen a vele való tárgyalások után bete-
gedett meg, majd hunyt el Esztergomban a cseh főpap.198 Az első zágrábi püspök, 
Duh is Csehországból érkezett.199 1099 nyarán Esztergomban Szerafin érsek szen-
telte pappá a cseh herceg kérésére Hermann választott prágai püspököt, majd 
Kozma prágai kanonokot, a korai cseh történelem krónikását.200 Esztergomban 
tehát „első kézből" szerezhettek információkat a cseh egyház törekvéséiről. 

195 CDSlov I. 58. 
196 Fügedi E.: Középkori település és egyházi szervezet i, m. 123. 
197 Van olyan forrás, amely szerint Péter király túlélte 1046-ban a megvakítását és I. András 

udvarában élve 1055 körül újból megházasodott. Feleségül vette I. Bretislav cseh fejedelem özve-
gyét, Schweinfurti Juditot. I. András Adelhaid nevű lánya az 1050-es évek második felében II. 
Vratislav cseh herceg felesége lett. Tíz évre rá, 1066 körül I. Béla Eufémia nevű lánya, Ottó morva 
herceg felesége lett, 1. Kristó Gyula - Makk Ferenc: Árpádok. Geneológiai tábla. In: KMTL 62. 

198 Peter Hilsch: Familiensinn und Politik bei den Premysliden. Jaromir-Gebehard, Bischof 
von Prag und Kanzler des Königs. In: Papsttum, Kirche und Recht im Mittelalter. Festschrift für 
Horst Fuhrmann zum 65. Geburtstag. Hg. Hubert Mordek. Tübingen 1991. 215-231.; Pra ak , R.: 
Szent István és az Árpád-házi királyok képe a régi cseh irodalomban i. m. 292. 

199 Pauler Gy.: A magyar nemzet története az árpádházi királyok alatt i. m. I. 171.; Györffy 
Gy.: A „lovagszent" i. m. 549. 

200 Cat. font. I. 805.; Gerics József - Ladányi Erzsébet: A honi néptudat Közép-Európában a 
11. század történeti eseményeiben. Századok 135. (2001) 377.; Koszta László: Szerafin érsek. In: 
Esztergomi érsekek 1001-2003. Szerk. Beke Margit. Bp. 2003. 33. 



A cseh egyházszervezet mellett talán a wroclawi püspökség is igényt for-
málhatott bizonyos északnyugat-magyarországi területekre. A l i . század köze-
pén újjászervezték a sziléziai püspökséget és a területéhez tartozónak tekintet-
tek egy Trecen nevű vidéket, amelyet Trencsénnel szoktak azonosítani.201 Úgy 
tűnik, hogy a 11. század végén Szilézia délkeleti, Morvaország északkeleti és a 
Felvidék nyugati részén létezett egy olyan terület, amelynek egyházi hovatarto-
zása még bizonytalannak tűnt. A cseh, a magyar és a lengyel egyházszervezet 
alapvetése a 10. század végén illetve a l l . század elején történt meg. Az emlí-
tett terület ekkor még jobbára lakatlan vagy gyéren lakott vidék volt. A terület 
benépesülésének megindulásával az egyházszervezet kialakításának igénye is 
jelentkezett. A Kárpát-medence északnyugati határvidékén, illetve a vele hatá-
ros területen a cseh és lengyel püspökségek igényekkel léptek fel.202 Mindez 
szükségessé tette, hogy a megyerendszer kitolása mellett, amelyet Trencsén 
megye 12. század eleji megszervezése mutat,203 a magyar egyház jelenlétét is 
erősítsék. A növekvő népességszámból fakadó pasztorációs igényeket pedig ki 
kellett elégíteni, az ú j települések, illetve templomok ellenőrzését az Eszter-
gomtól távoli területeken is meg kellett oldani. 

A 12. század elején összekapcsolódtak a Felvidék egyházi és világi igazga-
tásának átalakításában Kálmán király és Lőrinc esztergomi érsek érdekei. A 
hercegséget felszámolni akaró király és a magyar egyház jelenlétét északnyuga-
ti határvidéken erősíteni akaró érsek egyaránt érdekelt volt a nyitrai társas-
káptalan átalakításában. Az együttműködést megkönnyítette, hogy Kálmán 
trónra kerülése előtt püspök volt. Járatos volt az egyházjogban és jól ismerte a 
magyar egyházszervezet problémáit. Általában is kimutatható uralma alatt a 
király és a püspökök szoros együttműködése, amelyet a magyar egyház 12. szá-
zadi történetét meghatározó Kálmán-kori törvények és zsinati határozatok, 
vagy a Hartvik-féle István legenda elkészítése is bizonyít. Lőrinc érsek pedig 
komoly befolyással rendelkezett Kálmán politikájára és egyik legfőbb támasza 
volt az uralkodónak.204 

A nyitrai társaskáptalan átszervezésének kronológiája a következőképpen 
rekonstruálható. A Kálmán király uralkodásának első éveiben, talán 1100 kö-
rül kiadott első törvénykönyv Nyitrát még nem tekinti püspökségi központnak, 
hanem csak társaskáptalan működött ott.205 A zobori bencés apátság birtokait 

201 IV Adóiján pápa 1155-ben a wroclawi püspökség száraára kiadott oklevele említi a sziléziai 
egyházmegye alá tartozó területeket, köztük „Trecen"-t. Az oklevélben többek szerint a l l . századi ál-
lapotok tükröződnek. A Trecen nevű terület azonosítása Trencsénnel azonban kérdéses, 1. Fügedi E.\ 
Középkori település és egyházi szervezet i. m. 124.; Marsina, R.: O Nitrianskom biskupstve i. m. 
27-32.; Regesta pontificium Romanorum II. Ed. Philippus Jaffé. Lipcse 1888. 109. (JL. 100040.); az 
oklevél kiadását 1. Johann Heyne: Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau 
I. Breslau 1860. 105. 

202 a prágai püspökség terjeszkedésére utal Nyitra alapításánál Török József (Török József: A 12. 
század magyar egyháztörténete. Bp. 2002. 21.). 

203 Trencsén várát először 1111-ben említik és vámjából a zobori apátság részesedett. Kristó 
Gyula szerint a megye felállítása a 11-12. század fordulóján történt szoros kapcsolatban a nyitrai 
püspökség létrehozásával, 1. Kristó Gy.: A vármegyék kialakulása i. m. 350-352. és 363. 

204 Koszta László: Lőrinc 1105-1116. In: Esztergomi érsekek 1001-2003. Szerk. Beke Margit. 
Bp. 2003. 36-42. 

205 Závodszky L.: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények i. m. 186. 



összeíró 1113. évi oklevél említ Gány falu (Gan; Pozsony m.) mellett egy püspö-
ki birtokot,206 amelyben bizonyosan a nyitrai püspökség egy birtokát kell keres-
nünk.207 A zobori monostor részére a nyitrai vám harmadának birtoklása kap-
csán 1111-ben kiadott oklevél a nyitrai Szent Emmerám egyházban történt es-
kütételről számol be. Az oklevél, jóllehet Nyitrával kapcsolatban nem említ 
püspököt, de mégis megerősíti az egykori társaskáptalan átalakításának meg-
történtét. A király és az érsek parancsára elrendelt eskünél tizenegy tanú t so-
rolnak, akik közül kilencen nyitrai kanonok.208 A névszerint felsorolt kanono-
kok említéséből természetesen egyaránt gondolhatunk a régi társaskáptalanra 
és az újonnan megszervezett székeskáptalanra. A problémát a kanonokok veze-
tőjeként első helyen említett Lambertus dékán dönti el. A 11. században létre-
hozott társaskáptalan vezetője bizonyosan préposti rangban állt. A 12. század 
elején létrejött nyitrai székeskáptalannak pedig a 18. század végéig nem volt 
prépostja, a kanonokok elöljárója a dékán lett. Azzal, hogy 1111-ben nem emlí-
tenek Nyitrán prépostot — noha úgy tűnik, az összes kanonokot felsorolták — 
és a kanonoki testület vezetőjének a dékánt tekintették, az oklevél azt bizonyít-
ja, hogy a társaskáptalan székeskáptalanná szervezése, így a püspökség felállí-
tása az oklevél kiadása előtt megtörtént. 

A püspökség megszervezésének pontosabb idejét egy, a 13. század elején 
Pannonhalmán összeállított Liber ruberhen fennmaradt datálatlan oklevélkivo-
nat adja meg. A rövid kivonat arról számol be, hogy a pannonhalmi apátság egy 
Vág folyó melletti prédiumát, a későbbi Vágsellyét Mózes nyitrai ispán akarta 
megszerezni és a vitás ügyben Gervasius a hely — nyilvánvalóan Nyitra — püs-
pöke hozott ítéletet.209 A birtokvitában említett személyek alapján az oklevélki-
vonatban szereplő ügyet viszonylag pontosan lehet datálni, és az eredeti oklevél 
kiadását 1105 és 1110 körűire kell tenni. Az nyitrai püspökség felállítását, így 
az első törvénykönyv kiadását (1100 körül) követően az 1110-ig terjedő időre, 
tehát a 12. század első évtizedére kell tenni. A hercegi társaskáptalan püspök-
séggé alakítása bizonyosan a dukátus felszámolásához kapcsolódott. Kálmán 
király Almos herceg 1107/1108-ra tehető távollétét, jeruzsálemi zarándokútját, 
majd passaui tartózkodását használhatta ki a hercegség felszámolásához, amellyel 
kiszorította testvérét a hatalomból.210 Mindezt figyelembe véve a nyitrai püs-
pökség kialakítását a 12. század első évtizedének második felére, 1107/1108 kö-
rüli időre kell helyeznünk. 

206 1113: de villa Gan, in villa episcopi, ibi est terminus ville - DHA I. 394. 
207 Az oklevelet Godefridus zobori apát adta ki, számára a püspök jelző nélkül csak a nyitrai 

lehet. Pozsony megye Esztergom alá tartozott, így ha főpapja birtokolt volna a területen, akkor ér-
seki falunak írják Gányt. A győri püspökségnek csupán a megye déli szegélyén volt birtoka, Püski, 
vö. Magyarország a középkor végén. Összeállította Engel Pál. CD-ROM. 

208 1111: Lambertus eiusdem ecclesie, ubi rem predictam sacramento sanxerunt, decanus, 
Willermus gramaticus, Laurentius presbyter, Godefridus presbyter, Martinus filius Mathei presby-
teri, Nicolaus filius Pestrei, Hector filius Vlfodi, Daniel et Posco canonici Sanctorum Emerammi, 
Andree et Benedicti - DHA I. 383. 

209 (1105-1110 k.): data est potestas domno Geruasio eiusdem loci episcopo causam discutere 
discuciendoque rei veritatem investigare - DHA I. 381. 

210 Kristó Gy. - Makk F.: Az Árpád-ház uralkodói i. m. 145. (a vonatkozó rész Makk0 Ferenc 
munkája). 



Nyitra és Dömös 

A nyitrai egyház átalakítását megerősíti a dömösi prépostság létrejötte. 
Almos hercegnek új szakrális központot kellett kialakítania azt követően, hogy 
a dukátus és vele együtt a nyitrai társaskáptalan megszűnt. A hatalomba való 
visszatérés reménye megkövetelte Almostól, hogy a feloszlatott hercegi kápolna 
tagjainak, szűk udvari papságának, káplánjainak helyzetét biztosítsa, továbbra 
is maga mellett tartsa őket. Almos és kanonokjainak szoros kapcsolatát bizo-
nyítja, hogy megvakítása (1115) után herceg családjával együtt közel egy évti-
zedig Dömösön talált oltalmat és vigaszt. Olyan hú klerikusokból állhatott te-
hát társaskáptalan, akik korábban is a herceg udvartartásához tartoztak, an-
nak káplánjai lehettek. 

Mint a királyi trónra aspiráló hercegnek, Almosnak szüksége volt egy 
olyan egyházra, amelyben politikai terveihez méltó liturgiát lehet bemutatni és 
bázisául szolgált a leendő kormányzati munkának. Bizonyos fokig Almos birto-
kainak az átmentését is biztosíthatta a dömösi társaskáptalan és vele egy idő-
ben a meszesi bencés monostor alapítása. Kálmán a hercegség felszámolásával 
Almost megfosztotta a dukátus uraként birtokolt vagyonától. Gazdaságilag is 
gyengíteni kívánták ezzel a lázadó herceg helyzetét. Almos környezete számára 
világos volt, hogy a herceg kezén maradt birtokok nagyobb biztonságban van-
nak akkor, ha azoknak legalább egy részét egyházi intézmények adják át. Tud-
ták, hogy a kánonjogban járatos király tisztában van azzal, hogy az egyházi va-
gyon visszavételének lehetősége sokkal korlátozottabb, mint ha egy világi elő-
kelőtől, akár Árpád-házi hercegtől, vennék vissza azokat. Álmos így a dukátus 
felszámolása u t án még megmaradt birtokainak egy részét a dömösi és a me-
szesi egyházaknak adományozta.211 A két, saját monostorainak tekintett212 egy-
ház birtokai felett az alapítót megillető kegyúri jogokból következőleg továbbra 
is befolyást gyakorolhatott. 

Álmos herceg két alapításának összetartozását bizonyítja, hogy mindkét 
egyház védőszentje Antiochiai Szent Margit lett. A patrocínium kiválasztása — 
miként a középkorban általános jellemző — üzenetértékú volt. A sárkányt le-
győző Antiochiai Szent Margit harcában párhuzamot látott Álmos a gonosznak 
tar tot t Kálmán elleni küzdelemében.213 Nyilvánvaló, hogy a sötét erők ellen 
győzedelmeskedő Margit segítségét is megnyerni remélte a két alapítással a 
herceg. Nem tar tható tehát Györffy György álláspontja, hogy „Álmos zarándok 
mivoltából fakadó vallási buzgalomtól eltelve" alapított két monostort.214 Az ú j 

211 Nyilvánvalóan csak korlátozott számban tudott birtokokat adni a herceg a két újonnan lét-
rehozott egyháznak. Ezt mutatja, hogy a dömösi prépostság hatalmas birtokai elsősorban II. Béla 
1138. évi adományából származnak. Meszes pedig soha sem lett olyan jelentős apátság, mint a di-
nasztia által korábban létrehozottak. Álmos adományaira hivatkozik az 1138. évi oklevél: „hee 
sunt mansiones servorum, quos Almus dux sue dilectissime Dymisiensi donavit ecclesie" - Szabó 
Dénes-. A dömösi prépostság adománylevele. Magyar Nyelv 32. (1936) 56. 

212 A Krónika Dömös esetében hangsúlyozza is, hogy Álmos saját monostorának (monasterium 
suum) tekintette azt (SRH I. 430.). 

213 Orbán Imre: Miért éppen Margit? Álmos herceg kolostoralapításairól. Aetas 1997: 2-3. 
42-50.; Orbán Imre: „Ecce, iam vici mundum!" Antiochiai Szent Margit tisztelete Magyarországon. 
Bp. 2001. 105-111. 

214 Magyarország története tíz kötetben i. m. I. 956. (a vonatkozó rész Györffy György munkája). 



káptalan helyének, a király székhely, Esztergom közelében fekvő Dömösnek ki-
választása már önmagában véve is kihívásnak tűnt.215 Dömös alapítását tehát 
elsősorban nem jámbor vallásos buzgalom vezérelte. Azt egyáltalán nem a ko-
rábban lázadó, de a zarándoklaton , jó út ra tér t" herceg kegyes tettének kell te-
kintenünk. Célja elsősorban a hatalom megszerzése érdekében szükséges egy-
házi támogatás és anyagi háttér biztosítása volt. Dömös fekvésénél fogva Esz-
tergom megszerzésének bázisaként is számba jöhetett. 

Mindezt megerősíti, hogy Meszes alapításában is hasonló célokat sejthe-
tünk. Kálmán egyházpolitikájának egyik jellemzője, hogy nem támogatta a ben-
cés szerzetességet. Nem tudunk róla, hogy bencés monostort alapított volna. 
Péter és Salamon királyok mellett ő az az uralkodó, aki nem hozott létre bencés 
monostort. Különösen szembetűnő ez, ha összevetjük azzal, hogy nagyapja, I. 
Béla, majd apja, I. Géza, végül nagybátyja, Szent László milyen jelentős bencés 
apátságokat alapított. Kálmán saját temetkező egyházául sem bencés monos-
tort választott, hanem a székesfehérvári káptalant. Törvényeiben is megfogha-
tó az a törekvés, hogy a bencés monostorok önállóságának rovására a püspökök 
ellenőrző szerepét erősítse. Végezetül a nagy bencés monostorokat sújtotta a 
Kálmán alatt megvalósuló szekularizáció. Kálmán egyházpolitikai célkitűzéseit 
ismerve, a bencések elégedetlenségét érezve a szerzetesség megnyerését célozta 
meg Almos a meszesi monostor létrehozásával. Kifejezte ezzel azt, hogy a ben-
cések támogatásában kiemelkedő nagybátyja, Szent László nyomdokain kíván 
haladni. A herceg tervének sikerét bizonyítja, hogy később, mikor Almos el-
hagyta az országot és Bizáncba menekült, fiát, a szintén megvakított Béla her-
ceget a bencésekre bízhatta. A pécsváradi monostorban rejtették el és nevelték 
fel titokban.216 

A nyitrai püspökség a 12. században 

Kálmán király egyházpolitikájáról látszólag nehéz pontos képet alkotni. A 
tisztánlátást megnehezíti, hogy a 12. század második harmadától, II. (Vak) Bé-
lától kezdve Almos herceg leszármazottai kerültek a trónra. Az ősgeszta 12. 
századi folytatói ennek megfelelően az ő érdekeik szerint alakították a krónikás 
hagyományt. Ebből következőleg Kálmán királyról nagyon elmarasztaló ábrá-
zolás alakult ki az elbeszélő forrásokban. A szándékosan torzító kép, például 
nem említ egyetlen nevéhez köthető egyházi alapítást sem.217 Általában az Ál-
mos-ági királyok nézőpontját követő krónikaírást tart ják felelősnek azért, hogy 
a feledés homályába vesztek Kálmán egyházi alapításai.218 Természetesen nem 
szabad kizárnunk azt, hogy Kálmán ne hozott volna létre említésre méltó egy-
házi alapítást. Különösen nehezen hihető ez annak tudatában, hogy Kálmán 
trónra kerülése előtt püspök volt.219 Bármennyire torzíthat ezen a téren a kró-

215 Kristó Gy.: A XI. századi hercegség története i. m. 120. 
216 SRH I. 444.; Pauler Gy.: A magyar nemzet története az árpádházi királyok alatt i. m. I. 238. 
217 SRH I. 418-433. 
218 Font Márta: így élt Könyves Kálmán. Bp. 1993. 151-152. 
219 Kristó Gy. - Makk F.: Az Árpád-ház uralkodói i. m. 126. (a vonatkozó rész Makk Ferenc 

munkája). 



nikás hagyomány, az is nyilvánvaló, hogy okleveles utalások sem szólnak Kál-
mán dotációs tevékenységéről. Egyetlen egyház későbbi hagyományában sem 
találjuk ennek nyomát. 0 lenne ezzel az első olyan uralkodó Szent Istvántól 
kezdve, akinek nevéhez konkrétan egyetlen jelentős egyházi intézmény létre-
hozását sem tudjuk kötni. Még a nyitrai püspökség alapításánál sem utalnak a 
források Kálmán szerepére. A szakirodalom jobbára azért kapcsolja mégis sze-
mélyéhez az egyházmegye megalapítását, mer t uralma alatt említik először a 
nyitrai püspököt. A kezdeményezőt azonban inkább Szent Lászlóban látják, és 
Kálmánt csak elődje tervei befejezőjének tekintik. 

Az elbeszélő források, az oklevelek és a későbbi hagyomány egybecsengése 
nagyon figyelemre méltó. Nem lehet véletlen, hogy egyik forrástípusban sem 
talált említésre Kálmán esetleges egyházi alapítása. Ez azt sejteti, hogy nem 
csupán Almos leszármazottainak tudatos torzítása lehet a hallgatás oka. Ta-
nulságos ebből a szempontból a 11. századi királyaink és Kálmán temetkezésé-
nek, illetve temetkező egyházának összehasonlítása. Kálmán királyig minden 
egyes uralkodónk a saját maga alapította egyházban vagy egy általa befejezett 
templomban keresett örök nyugodalmat.220 Kálmán szakított ezzel a gyakorlat-
tal és nem egy saját maga alapította vagy építtetett templomban temetkezett, 
hanem Székesfehérvárott, Szent István király sírja mellé. Ebben természetesen 
kifejeződött Kálmán király Szent István iránti tisztelete, ami más téren is meg-
nyilvánult. Egyben viszont azt is mutatja, hogy, elődeivel ellentétben, nem töre-
kedett önálló temetkezőegyház kialakítására. Nem hozott létre olyan egyházat, 
amely érzelmileg annyira közel állt volna hozzá, hogy oda temetkezzen. Kál-
mán temetkezőegyház-választása is azt bizonyítja, hogy személyéhez nem köt-
hető jelentős ú j monostor vagy prépostság alapítása. 

Kálmán bizonyosan nem vitte tovább elődje, Szent László egyházpolitiká-
ját. Ezt a pápasággal való viszony rendezése, az invesztitűra harcban való állás-
foglalása, a gregoriánus reformokhoz való viszonyulása is bizonyítja. A súly-
pontok csaknem mindenhol áthelyeződtek. Szent László alatt jelentős új alapí-
tásokkal gazdagodott a magyar egyházszervezet. Különösen a bencés rend volt 
haszonélvezője a 11. század utolsó évtizedeiben tapasztalható nagyvonalú kirá-
lyi adományoknak. Számban és jelentőségüket tekintve is Szent István-i alapí-
tásokhoz mérhető, velük vetekedő apátságokat hozott létre László.221 Sőt, új 
egyházmegyei központokat is kialakítottak a 11. század végén.222 

220 Szent Istvánt Székesfehérvárott, Pétert az általa befejezett pécsi székesegyházban, Aba Sá-
muelt Feldebrőn és Sármonostorban, I. Andrást Tihanyban, I. Bélát Szekszárdon, I. Gézát az általa 
befejezett váci székesegyházban, Szent Lászlót Somogyvárott temették el. Az országot elhagyó Sa-
lamon király nem temetkezhetett Magyarországon, egy ütközet u tán a Balkánon nyoma veszett. 
Késői hagyomány szerint sírja Pola városában volt. Minderre 1. Engel Pál: Temetkezések a közép-
kori székesfehérvári bazilikába. Századok 121. (1987) 616-621.; Hankó Ildikó: A magyar királysí-
rok sorsa. Bp. 1987. 69-89. 

221 Mogyoród, Szentjobb, Kolozsmonostor, Báta, Somogyvár, talán Esztergom-Apácasziget, Ko-
los, valamint Hahót, vö. Kristó Gyula: Tatárjárás előtti bencés monostorainkról. Századok 138. 
(2004) 404-405. 

222 Zágráb, Várad, Bács és talán Gyulafehérvár. Összefoglalóan 1. Györffy Gy.: A „lovagszent" 
uralkodása i. m. 547-550. 



Szent László egyházi adományai azonban jelentősen megterhelték a kirá-
lyi kincstárat. A fiscus állapota nem tette lehetővé Kálmán számára, hogy to-
vább folytassa elődje birtokadományozási és egyházalapítási gyakorlatát. A ki-
rályi kincstár bevételeinek növelése érdekében, amelyet törvényeinek gazda-
sággal és kereskedelemmel kapcsolatos pontjai is igazolnak, szükségét látta az 
uralkodó az egyház, elsősorban a monostorok, tulajdonába került birtokok egy 
részének visszavételét.223 A szekularizációból következett, hogy Kálmán nem 
hozhatott létre jelentősebb egyházi alapítást. A kincstár számára valószínűleg 
elég terhet jelentett a Szent László alatt megalapított monostorok felépítése, az 
építkezések folytatása, amelyeket — mint a királyi alapítású egyházak kegyura 
— a t rónra kerüléssel együtt megörökölt Kálmán. 

Az új alapítások és a jelentős birtokadományozások elmaradása ellenére Kál-
mán egyházpolitikája korszakos jelentőségű. A törvényei, különösen a zsinati ha-
tározatok, mindenekelőtt pedig az első esztergomi zsinat kánonjai alapvetően át-
alakították a magyar egyház életét és egészen a 12. század végéig irányt szabtak 
fejlődésének. Tudatosan törekedett például a magyar egyház műveltségi szintjé-
nek emelésére, az egyházak és egyházi bíróságok jogállásának rendezésére, új li-
turgikus rend meghonosítására. Kálmán egyházpolitikájának legfőbb célja a mű-
velt püspöki karral, mindenekelőtt az esztergomi érsekkel, együttműködve egy 
belső egyházi reform megvalósítása, és nem az újabb alapítások támogatása volt. 

Az egyházpolitika célkitűzései alapvetően befolyásolták a nyitrai püspökség 
létrehozását. Kálmán mindenképpen szerepet játszott a nyitrai püspökség meg-
szervezésében, mivel az a dukátus megszüntetéséhez kapcsolódott és, ezzel össze-
függésben, egy hercegi egyház, tehát a dinasztia közvetlen kegyurasága alatt álló 
templom átalakításával járt együtt. Ráadásul az a vár, amelyben az Emmerám, 
András és Benedek-templom állt, a király, illetve ispánja tulajdonába került. Kál-
mán egyházi birtokpolitikájából következőleg a nyitrai egyház átalakítása nem 
járt számot tevő királyi adománnyal.224 Az új püspökség anyagi bázisát a megalapí-
tás idején a korábbi hercegi társaskáptalan vagyona biztosította. 

Az alapítás szegényes gazdasági hátterében kereshetjük annak okát, hogy 
a többi magyar székeskáptalannal ellentétben Nyitrán nem szerveződött meg a 
préposti méltóság. Különösen feltűnő a prépost hiánya, mivel a székeskáptalan 
előzményének tekintett társaskáptalan vezetője bizonyosan ő volt. Úgy tűnik, 
hogy az újonnan létrehozott püspökség nem kapott jelentős birtokadományt, 
ezért a préposti méltósághoz tartozó jövedelmeket átadták a püspöknek.225 így 
a társaskáptalan vezetőjének bevételei biztosították a püspök méltóságának 
anyagi hátterét. Az újonnan kialakuló székeskáptalanban anyagi lehetőségek 
híján nem szervezték újjá a préposti dignitast. A székeskáptalan vezetője így a 

2 2 3 Pl. Kálmán 1/16. és 1/18. (Závodszky L.: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli 
törvények i. m. 185-186.). 

« KTinr.s is utalás a későbbi forrásokban Kálmán királynak Nyitra számára tett adományaira. 
225 Hasonlóan magyarázza a préposti méltóság hiányát Nyitrán pl. Ortvay T.\ Magyarország 

egyházi földleírása i. m. I. 77.; Marsina, R.: Nitrianske biskupstvo i. m. 537-541.; Koszta László: 
Székeskáptalanok és kanonokjaik Magyarországon a 12. század elejéig. Acta Universitatis Szege-
diensis de Attila József nominatae. Acta Historica 103. Szeged 1996. 79. (57. sz. jegyz.); Koszta 
László-. írásbeliség és egyházszervezet. Szeged 2007. 20. 



dékán kanonok lett. A későbbiekben többször kísérletet tett a nyitrai káptalan 
a préposti javadalom megszervezésére. Egy 1156-ra datált hamis oklevél sze-
rint II. Géza a püspökség mellé prépostságot kívánt alapítani és ennek érdeké-
ben különböző jövedelmeket adott a nyitrai káptalannak.226 V István bizonyta-
lan hitelű, inkább hamisnak tartható birtokösszeíró oklevele is utal II. Gézá-
nak a prépostság megszervezésére tett adományáról.227 A két hamis, illetve ké-
tes hitelű oklevél jelzi, hogy a 13. század második felében Nyitrán kísérletet tet-
tek a szokatlan szervezeti sajátosság megszüntetésére. Ezt azonban csak a 18. 
század végén sikerült a nyitraiaknak elérniük.228 

A préposti méltóság püspökivé alakítását Thoroczkay Gábor nem fogadja 
el. Hangoztatja, hogy a 12. század elején még nem számolhatunk különálló pré-
posti javadalommal a magyar társaskáptalanokban, így Nyitrán sem történhe-
tet t meg a préposti és a kanonoki jövedelmek szétválasztása.229 A püspök és a 
káptalan, illetve a káptalanon belül a kanonokok közötti jövedelem megosztás a 
12. század végén, 13. század elején vált gyakorlattá Magyarországon. A vagyon-
megosztás azonban nem egy adott időben hozott jogi döntés volt, hanem 
hosszú, valójában több mint egy évszázados folyamat lezárása. A l i . század-
ban, sőt, még a 12. században egységesnek tekintették a püspökségek és a 
társaskáptalanok vagyonát. A közös birtokjog mellett azonban korán, a l l . szá-
zad második felében megjelent a közös birtoklás alatt álló jövedelmek egy ré-
szének egy-egy feladathoz, kialakuló tisztséghez rendelése, ami a püspökségen 
belül a káptalani vagyon csíráját, vagy a káptalanokon belül a kanonoki külön-
vagyon létrejöttének kezdeteit jelöli. A káptalanokban az egyes — liturgikus, 
írásbeliséggel, oktatással stb. összefüggő — feladatok ellátásának intézménye-
sítése érdekében kialakuló méltóságok léte már bizonyos fokú jövedelemmeg-
osztást is feltételez. Nyitrán is elindult ez a fejlődés, amit az bizonyít, hogy 
1111-ben a kilenc kanonok között már említenek dékánt és gramaticust.230 Az 
egyházi vagyont a 12. század folyamán birtokjogi szempontból Nyitrán is egysé-
gesnek tekintették, amit mutat, hogy a 12. században csak általánosságban hal-
lunk a nyitrai egyház vagyonáról.231 1183-ban III. Béla sem a püspökségnek 
vagy a káptalannak, hanem a nyitrai egyháznak tet t adományt.232 Magam ré-
széről tehát elképzelhetőnek tartom, hogy a közös tulajdonú birtokok bizonyos 
jövedelmeit már Nyitrán is a 11-12. század fordulóján a kialakuló méltóságok, 
a prépost, a dékán és a gramaticus kapta meg. A prépost különbevételei kerül-
tek át így 1107/1108 körül a püspökhöz. 

A nyitrai püspökség tehát, alapításának körülményeiből következőleg, igen 
szerény anyagi lehetőségekkel rendelkezett. A helyzet a későbbiekben sem válto-
zott alapvetően. Nyitra főpapja az egész középkoron át a kis jövedelemmel ren-

226 Györffy Gy.: Történeti földrajz i. m. IV 437. 
227 CD VTI/2. 152-153. (az 1271-re keltezett oklevél az esztergomi káptalan 1291. évi átiratá-

ban maradt fenn, így hamisítása 1271 és 1291 között történhetett). 
228 Vágner J.: Adalékok i. m. 15. és 71. 
229 Thoroczkay G.: Megjegyzések a nyitrai és a pozsonyi egyház korai történetéhez i. m. 372. 
230 DHA I. 383. 
231 Pl. 1183: CDSlov I. 89-90.; 1198: uo. 97. 
232 Uo. 90. 



delkező püspökök közé tartozott.233 A káptalannal is hasonló volt a helyzet. Az 
1111-ben említett kilenc kanonokkal a 12. század elején még népesnek tarthat-
juk, de a későbbiekben már alig emelkedett a Nyitrán élő kanonokok száma. 
12-15 kanonoki stallumával mindvégig a legkisebb székeskáptalanok közé tar-
tozott.234 

A 12. század első évtizedében tehát Nyitrán püspökséget szerveztek és 
élére egy Gervasius nevű főpap került. Meglepő módon azonban a 12. század-
ban alig hallunk a nyitrai püspökökről. Különösen feltűnő, hogy a királyi okle-
velek tanú-, illetve méltóságnévsoraiban egyáltalán nem említik a 12. század 
végéig őket; még az egyházmegye nélkül szereplők között sem találunk olyan 
főpapot, akit esetleg nyitrainak tarthatnánk. Mindez azért is figyelemre méltó, 
mert a többi tíz magyar egyházmegye főpapjai, ha nem is egyforma arányban, 
de rendszeresen felbukkannak a királyi oklevelek zárórészében.235 Az első nyit-
rai püspök, akit említenek királyi oklevél méltóságnévsorában, Everardus püs-
pök volt. III. Béla a nyitrai egyháznak szóló, 1183-ban kiadott adománylevele 
az első és az egyetlen, amelyben említik Nyitra főpapját ebben a formulában.236 

Ugyan két nyitrai püspök neve még felbukkan 12. század végi királyi oklevelek-
ben, de ezek mind hamis oklevelek.237 A nyitrai püspök egyetlen hiteles említé-
se így egy olyan királyi oklevélben történt, amely Nyitra érdekében lett kiadva, 
tehát a személyes érintettség okán is bekerülhetett Everardus neve az oklevél 
zárórészébe. 

A 13. század elején kiadott királyi oklevelek végén is hiába keressük a 
nyitrai püspököt. Ebből az időszakból maradtak ránk olyan oklevelek, amelyek 
bizonyíthatóan az összes, mind a tizenegy korabeli főpap felsorolására töreked-
tek,238 sőt, akkor is felvették az egyházmegyét, ha az éppen üresedésben volt.239 

Ezekben még feltűnőbb a nyitrai püspök hiánya. A változás a 13. század 20-as 
éveitől figyelhető meg. 1224-től jelenik meg a nyitrai főpap a királyi oklevelek 
zárórészében. Jakab püspök az első nyitrai, akit említenek ebben a formulá-

2 3 3 III. Béla alatt 300 márka jövedelmet említenek, 1. III. Béla magyar király emlékezete. 
Szerk. Forster Gyula. Bp. 1900. (a továbbiakban: III. Béla magyar király) 139-140. - A pápai meg-
erősítés érdekében servitiumként a 14-15. században 275 firenzei aranyforintot kellett a püspök-
nek fizetnie (Hermannus Hoberg: Taxae pro communibus servitiis. Citta del Vaticano 1949. 97.). 
1525-ben a velencei követ 4000 aranyforintra becsülte a nyitrai püspök jövedelmét. Nála csak a két 
török által leginkább pusztított egyházmegye, a csanádi és a szerémi jövedelmei voltak alacsonyab-
bak (Mályusz Elemér. Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp. 2007.2 172.), vö. még 
i f j . Barta János - Barta Gábor: III. Béla király jövedelmei. Századok 127. (1993) 412-447. 

234 Mályusz E.: Egyházi társadalom i. m. 110. 
235 A 12. században a két érseket nem, csupán a suffraganeus püspököket számolva: 1. Pécs 

27; 2. Győr 25; 3. Eger 24; 4-5. Csanád és Erdély 17-17; 6. Veszprém 15; 7. Vác 10; 8. Zágráb 9; 9. 
Várad 7 alkalommal szerepel a királyi oklevelek zárórészében. RA 41-187. sz-ok. 

236 RA 136. sz. 
237 1193: Obrandus püspök - RA 2532. sz., CDSlov I. 95.; 1194: Ebrandu» püspök - RA 157. 

sz., CDSlov I. 96.; 1195: Eurard püspök - RA 159. sz., CDSlov I. 96. (Az említett okleveleket 1224 
után hamisították, vö. Szentpétery Imre: A borsmonostori apátság árpádkori oklevelei. Bp. 1916. 
9-15.) 

238 Például 1207: RA 228. sz.; 1208: RA 234. sz.; 1210: RA 253., RA 255. sz-ok; 1212: RA 261. 
sz.; 1214: RA 290. sz.; 1216: RA 304. sz.; 1217: RA 317-339. sz-ok; 1221: RA 366. sz. 

239 1 221: RA 369. sz. (az összes püspök felsorolására törekedtek, így megemlítették Esztergom 
és Erdély betöltetlen voltát). 



ban. Az immár tizenkét felsorolt egyházmegye közül az utolsó előtti helyre tet-
ték Jakabot, ezzel csupán István zágrábi püspököt előzi meg.240 Nyitra megjele-
nése az említett felsorolásban azonban nem jelenti azt, hogy ettől kezdve követ-
kezetesen minden alkalommal szerepeltetik, de több-kevesebb rendszeresség-
gel már megnevezik Jakabot,241 sőt, az őt követő Ádám,242 Miklós,243 Vince244 

püspököket is. 
A tanú-, majd méltóságnévsorok azt mutatják, hogy a királyi okleveleket ké-

szítő királyi kápolnában, majd a 12. század végétől a kancelláriában dolgozó kleri-
kusok számára nem tűnt a többi magyar főpappal egyenrangúnak a nyitrai. Más-
részt az is nyilvánvaló, hogy a 12. században a nyitrai püspök nagyon távol volt a 
királyi hatalomtól. A korai, még a személyes jelenlétet is igazoló tanűnévsorok ide-
jén a nyitrai püspök nem voltjelen a fontos királyi döntéseknél. A 13. század első 
negyede után figyelhető meg ezen listák alapján, hogy a nyitrai püspököt is szá-
mon tartották a királyi udvarban, illetve a királyi kancelláriában.245 

Tanulságos a királyi oklevelek u tán a korabeli főpapi oklevelek tanúnév-
sorait is áttekinteni. A 12. századból kevés főpapi oklevelet ismerünk. Ezek kö-
zül az a legjelentősebb, amelyet Martirius esztergomi érsek adott ki és benne 
hetven falu tizedét engedte át az esztergomi székeskáptalannak. Már maga az 
oklevélben szereplő hatalmas érték, valamint az adomány talán még szokatlan 
volta is megkívánta, hogy a tizedek átadása minél nagyobb támogatással, illet-
ve jóváhagyással történjen. Martirius érsek ezért arra törekedett, hogy dönté-
sét a teljes magyar főpapi karral is elfogadtassa. Sejthették a magyar püspökök, 
hogy az esztergomi adomány máshol is mintául szolgálhat a későbbiekben. így 
benne a püspök és kanonokjainak kapcsolata, az egyházmegyék jövedelmeinek 
lehetséges felosztási módja is felsejlett. A jogügyletbe ezért az összes magyar fő-
papot be kívánták vonni, legalábbis előttük, tanúságuk mellett akarták megva-
lósítani. Ezt bizonyítja, hogy az egyháziakat tekintve — az oklevelet kiadó 
Martirius érseket is ide számolva — mind a tizenegy főpapot felsorolták, sőt, 
négy prépostot is megemlítettek.246 Feltűnő: ha az összes püspököt meghívták 
az eseményre, akkor miért éppen a nyitrai nem szerepel a jelenlévők között, pe-
dig úgy tűnik, hogy ő volt a leginkább érintve az ügyben, mivel a hetven emlí-

240 RA 405. sz. 
241 Jakabot 1224 után 1229-ben említik (RA 451. sz.) újra, tehát 13 egymást követő méltóság-

névsorban nem említik. Ezt követően újabb 11 méltóságnévsorban hiába keressük, de 1233-ban 
megint megnevezik (RA 510. sz.), sőt a következő évben, 1234-ben új ra szerepel (RA 529. sz.), noha 
előtte három listából megint hiányzott. Egy ismeretlen tartalmú 1233 körüli királyi oklevél méltó-
ságnévsora is említi Jakabot, de a lista nyilvánvalóan hibás másolat: két püspök neve is rosszul sze-
repel benne (RA 510. sz.). 

242 1234 után egymást követő 15 méltóságnévsorban nem szerepel Nyitra. 1244-ben kiadott 
oklevél említi újra, de már Ádám püspököt (RA 769. sz.). Ezután hat oklevélben nem találjuk a ne-
vét. Ádámot 1252-ben vették fel újból a listára (RA 979. sz.). 

243 A 13. század közepén a királyi oklevelekben nagyon ritkán fordul elő méltóságnévsor. 1252 
után a következő ilyen listában, 1254-ben azonnal szerepel a nyitrai püspök, Miklós (RA 1011. sz.). 

244 Az 1254-ben említett méltóságnévsor után a harmadik ilyen listában, 1268-ban bukkan fel 
újra nyitrai püspök, Vince (RA 1577. sz.). 

245 Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. Bp. 1930. 104. 
246 CDSlov I. 79. 



tett faluból negyven éppen Nyitra megyében feküdt.247 Ezt n e p indokolhatjuk 
azzal, hogy ebben az időben a nyitrai egyházmegye esetleg üresedésben lett vol-
na. Az adománylevél kiadásának évében ugyanis említik János nyitrai püspö-
köt, tehát a nyitrai püspöki szék betöltött volt.248 Martirius érsek adományleve-
le bizonyítja, hogy valamilyen okból a nyitrai püspököt nem hívták meg az ese-
ményre, őt így nem tekinthették egyenrangúnak a többi magyar főpappal. Az 
érseki oklevél tanúnévsora tehát hasonló felfogást tükröz, mint a 12. századi 
királyi privilégiumok.249 A nyitrai püspökség és vezetője valami jelentős dolog-
ban különbözött a többi magyar egyházmegyétől. 

Északnyugat-Magyarország középkori egyházigazgatásának egyik feltűnő 
jellegzetessége az, hogy két ugyanazt a nevet viselő főespereséggel találkozunk 
a területen. Nevezetesen két nyitrai főeseprességet említenek a források. Egyet 
az esztergomi egyházmegyében, amelyre első alkalommal 1156-ban utaltak,250 

egy másikat pedig a nyitrai püspökség területén. Az utóbbit a 13. század első 
évtizedeitől említik.251 A szakirodalom általában az Esztergom alá tartozó főes-
perességet tekinti a régebbinek, de a 12. század elejére, már a nyitrai püspökség 
megalakulása utáni időkre, szokták tenni a másiknak is a létrejöttét. A korábbi 
kutatás álláspontja szerint, tehát rövid időnyi különbséggel egymás mellett két 
azonos nevű főesperesi kerületet szerveztek a 11-12. század fordulója körüli év-
tizedekben. 

A két nyitrai főesperesség elkülönítése nagy gondot jelentett a korábbi ku-
tatásnak: Ortvay Tivadar,252 Kniezsa István,253 Fügedi Erik,254 Kristó Gyula255 

is kísérletet tett erre. Györffy György történeti földrajzában a Nyitra megyét 
bemutató részben — ellentétben a sorozatban általános gyakorlattal — már 
nem is próbálkozott a két nyitrai főesperesség egymástól való elhatárolásával. 
Eleve reménytelen vállalkozásnak tar tot ta a két archidiaconatus elkülöníté-
sét.256 A fő problémát az jelenti, hogy a főesperességek határainak pontos meg-
húzásához felhasznált 1332-1337. évi pápai tizedjegyzékben egymással össze-

247 Azonosításukra I. Kniezsa István: Az esztergomi káptalan 1156. évi dézsmajegyzékének he-
lyiségei. Századok 73. (1939) 172-181. 

248 a barátkai plébánia felszentelésénél van jelen „Ioannes Nitriensis episcopus" (CDSlov I. 
80.). 

249 Az 1156. évi tizedadományozásról természetesen az uralkodó is tudott. A nagy horderejű 
intézkedést nem akarta az érsek saját pecsétjével megerősíteni, hanem a királyt kérte fel erre. Az 
oklevelet kétfajta királyi pecséttel erősítették meg, egy arany- és egy viaszpecsétet is ráerősítettek 
(Solymosi László: Az esztergomi érseki oklevéladás kezdetei. Strigonium antiquum 2. (1993) 85.). 
Ez egyben azt is jelenti, hogy a király is jóváhagyta az abban foglalt adományt és a királyi kápolna 
is szerepet játszott az oklevél kiadásában a megpecsételésen keresztül. A királyi kápolna tagjai szá-
mára sem hiányzott a főpapok közül a nyitrai. 

250 CDSlov I. 79.; Kristó Gy.: A vármegyék kialakulása i. m. 347. 
251 Vetera monumenta historicam Hungáriám sacram illustrantia maximam partem nondum 

édita ex tabulariis Vaticanis deprompta, collecta ac serie chronologica disposita ab Augustino Theiner. 
I-II. Romae 1859-1860. (a továbbiakban: Theiner I.) 35.; 1234: CDSlov I. 314. 

252 Ortvay T.: Magyarország egyházi földleírása i. m. I. 91-95. 
253 Kniezsa I.: Az esztergomi káptalan i. m. 172-181. és 186. 
254 Fügedi E.: Középkori település és egyházi szervezet i. m. 132-133. 
255 Kristó Gy.: A vármegyék kialakulása i. m. 347-348. 
256 Györffy Gy.: Történeti földrajz i. m. IV 340-341. 



keveredve vannak felsorolva az Esztergomhoz és a Nyitrához tartozó nyitrai fő-
esperességek alá rendelt plébániák.257 Ebből következik az, hogy a nyitrai egy-
házmegye középkori határát is nehéz megrajzolni. A székvárost, Nyitrát egye-
sek az egyházmegye törzsterületén kívül, szigetszerűen helyezték el. A többség 
szerint egy szűk folyosó, „köldökzsinór" kötötte össze a székvárost és az egyház-
megye további területeit. A problémák jelzik, hogy a nyitrai püspökség és az alá 
tartozó főesperesség területével kapcsolatban van még adóssága a kutatásnak. 

Az 1156. évi oklevél az esztergomi káptalannak átadott hetven tizedfizető 
falu között negyven Nyitra megyeit említ. A felsorolt falvakat tizedfizető körze-
tekbe rendezték. A negyven plébániát négy dézsmakerületbe sorolták, amelyek 
zárt egységet alkottak. így a helyiségek pontosan lokalizálhatok. Kniezsa Ist-
ván végezte ezt az azonosítást el. Észrevette, hogy az első dézsmakerületben ti-
zedikként említett Colunch (Kolon, Kolenany) falut már 1113-ban említették, 
és 1332-1337-ben a nyitrai egyházmegyéhez sorolták,258 a 16. századi tizedjegy-
zékek szerint tizede azonban az esztergomi káptalant illette.259 A második dézs-
maszedő kerületben ötödikként említett Brencu-1 (Berencs, Barenc) a 14. szá-
zadi tizedjegyzék szintén a nyitrai egyházmegyéhez sorolta.260 Papja 1326-ban a 
nyitrai káptalan javainak összeírásánál tanú, István a berencsi egyház rektora 
egyben nyitrai alesperes is volt.261 Kniezsa térképen is elhelyezte a lokalizált 
falvakat, és megállapítható, hogy az első dézsmakerületből hét, a másodikban 
és a harmadikban pedig egy-egy települést a 14. századi tizedjegyzék már a 
nyitrai püspökség területéhez sorolt.262 Az említett falvak Nyitra megye észak-
kelti részén voltak. Az ellentmondást Kniezsa is észrevette és megpróbálta fel-
oldani: azt feltételezte, hogy a 12. század közepe és az 1330-as évek között meg-
változtatták a nyitrai püspökség határai t és így kerülhettek az 1156-ban még 
Esztergomhoz tartozó települések a nyitrai püspökség alá. Ilyen határrende-
zésről nincs tudomásunk. Nincs is példa a középkori egyházi közigazgatásban 
ilyen jellegű rendezésre. Máramaros megye egyházmegyei besorolása esetén jö-
het szóba hasonlónak tűnő eljárás, mivel a megye betelepülése két irányból, az 
egri és az erdélyi egyházmegyéből indult ki. Végül egy peres eljárásban dőlt el, 
hogy a területet az egri és nem az erdélyi püspökség alá rendelték.263 Márama-
ros és Nyitra megye északkelti része között azonban nem húzható párhuzam. 

Figyelemre méltó az, hogy 1156-ban csak egy nyitrai főesperességet emlí-
tenek, még pedig az Esztergomhoz tartozót. Furcsa: ha már akkor kettő volt, 
akkor miért nem utalnak a másik nyitrai főesperesre. Hasonló a helyzet a 
nyitrai püspökkel. 1156-ban Martirius érsek olyan falvak felett rendelkezik, 
amelyek a későbbi adatokból kirajzolható nyitrai egyházmegyében voltak. Ezek 
adományozása esetén mindenképpen szükséges lett volna a területileg illetékes 
megyéspüspök jóváhagyása. 1156-ban, sőt, u tána sincs — egészen a 12. század 

257 Kristó Gy.: A vármegyék kialakulása i. m. 347. 
258 Vatikáni magyar okirattár 1/1. Bp. 2000.2 196. 
259 Kniezsa /.: Az esztergomi káptalan i. m. 174-175. 
260 Uo. 176. I 
261 Anjou-kori Oklevéltár X. Szerk. Blazovich László, Géczi Lajos. Bp.-Szeged 2000. 539. sz. 
262 Kniezsa /.: Az esztergomi káptalan i. m. 186. 
263 Kristó Gy.: A vármegyék kialakulása i. m. 426. 



végéig — adatunk a nyitrai egyházmegye területéről. A nyitrai püspökség azon-
ban bizonyosan létezett. Főpapját, ha feltűnően ri tkán is, de említik a 12. szá-
zadban. 

Tanulságosnak tűnik az, hogy a 12. században milyen ügyekben szerepel 
az oklevelekben a nyitrai püspök. Nyitra első püspöke Gervasius volt. Egy 
1105-1110 közé keltezhető oklevél kivonatában említik. Gervasius a pannon-
halmi apátság és Moyses nyitrai ispán között a később Vágsellyének nevezett 
birtok miatt kitört viszályban ítélkezett, mint megbízott bíró. Feltűnő az, hogy 
noha a birtok közel feküdt Nyitrához, az soha sem tartozott a nyitrai püspök-
ség területéhez, hanem az esztergomi főegyházmegye részét képezte. Gervasius 
püspök, miután mindent megvizsgált, a peres feleket Esztergomba rendelte tü-
zesvas-próbára, holott Kálmán első törvénykönyvének 22. pontja szerint ezt a 
közeli Nyitrán is végre lehetett volna hajtani. Esztergomban Moyses ispán ré-
széről senki sem jelent meg, és ezt, több más tanú mellett, maga Lőrinc eszter-
gomi érsek is bizonyította. A vitát lezáró határjárásban is részt vett a nyitrai 
püspök.264 A pert áttekintve, úgy tűnik, hogy Lőrinc esztergomi érsek volt az, 
aki megbízta Gervasius nyitrai püspököt, és a per eldöntésére kijelölt isteníté-
letre is Esztergomot jelölték ki. A nyitrai püspök tehát az érsek nevében járt el 
az érsekség területén fekvő vitás birtok ügyében. 

A következő nyitrai püspök, akiről hallunk, Miklós volt. 1134-ben részt 
vett a Váradon tar tot t zsifiaton, ahol Felicián esztergomi érsek a zágrábi püs-
pökség egy vitás erdeje ügyében ítélkezett. Az ítélet tanúi, az érseki bíróság ül-
nökei között első helyen említették Miklós nyitrai püspököt.265 

1156-ban a Bars megyei Baratkán Euzidinus templomot alapított három 
oltárral. Az eseményről kiállított oklevél hitelét korábban többen kétségbe von-
ták, de az utóbbi időben, főleg Ladányi Erzsébet munkája266 után, hitelesnek 
tart ják és felhasználják.267 A templom felszentelését a területileg illetékes Mar-
tirius esztergomi érsek végezte. Az ügy tanúi és a konszekráción jelen lévők kö-
zött második helyen, egy Vlkous nevű püspök után említik János nyitrai püspö-
köt.268 Martirius kíséretében említették tehát nyitrai püspök, aki az oltár- és 
templomszentelésnél segédkezhetett az érseknek. 

A nyitrai püspököket így a 12. század végéig minden alkalommal az esz-
tergomi érsekkel együtt, vele szoros kapcsolatban, annak nevében eljárva, vagy 
neki segédkezve említik. Az érsekség és a nyitrai püspökség 12. századi kapcso-
latára mutat rá III. Lucius pápa 1183. évi oklevele. A pápa a nyitrai kanonokok 
kérésére megerősítette a nyitrai káptalan tizedszedő jogát három nyitrai falu-
ban. A kanonokok azért fordultak Rómához, s kérték a dézsmajogok megerősí-
tését, mivel azokat korábban Lukács érsek (1158-1181) elvette Nyitrától, majd 
az őt követő esztergomi főpap, Miklós érsek (1181-1183) az esztergomi székes-

264 DHA I. 381. 
265 MES I. 86.; CDSlov I. 70. 
266 Szentpétery /.: Magyar oklevéltan i. m. 72.; Ladányi Erzsébet: Az Euzidinus-oklevél hiteles-

ségének kérdéséhez. Levéltári Közlemények 48-49. (1978) 51-59. 
2Í" Solymosi László: Érseki és püspöki oklevelek 1250 előtt. In: i/o: írásbeliség és társadalom 

az Árpád-korban. Bp. 2006. 174.; Mályusz E.: Egyházi társadalom i. m. 26-27. 
268 1156: Ioannes Nitriensis episcopus - CDSlov I. 80. 



káptalan jóváhagyásával visszaadta azokat.269 A pápa teljesítette a nyitrai káp-
talan kérését, de azt is ki kell emelni, hogy nem nevezte jogszerűtlennek Lu-
kács érsek lépését.270 Figyelemre méltó továbbá, hogy a három említett falu 
Nyitrától északra, a Nyitra folyó mellett feküdt,271 azon a vidéken, amely a pá-
pai tizedjegyzék szerint a 14. században a nyitrai egyházmegye nyitrai főespe-
rességéhez tartozott.272 1183-ig tehát ezen a területen az esztergomi érsekek 
rendelkeztek a tizedekkel, ugyan úgy, mint 1156-ban. Egyetlen más suffra-
ganeus püspökség esetében sem ismert, hogy a területén fekvő, kiváltsággal 
nem bíró egyházak tizede felett az érsek rendelkezne. 1183-ig Nyitra egyáltalán 
nem tűnik suffraganeus egyházmegyének, püspökének és felettesének, az esz-
tergomi érseknek a kapcsolata bizonyos, hogy más jellegű volt. 

A nyitrai püspökség történetében, úgy tűnik, az 1183. év fordulópontot 
hozhatott. A Nyitra érdekében kelt pápai oklevél mellett ebben az esztendőben 
a király is megadományozta a püspökséget. Ez az első adatunk arra, hogy kirá-
lyi adományban részesült a 12. század elején létrejött püspökség. III. Béla ado-
mánylevele ugyan megemlíti, hogy a király apja, II. Géza már te t t adományt 
Nyitrának, de ez nem a püspökségnek szólt, hanem a nyitrai ispotályos rendház 
kapott a nyitrai vásárvámból évenként 200 pensât. III. Béla a püspökségnek 
szóló adományát a nyitrai egyház szegénységével indokolta. A király Nyárhíd 
vámjának, továbbá a Zobor felé eső híd vámjának, valamint a turzi vámnak 
harmadát adta át a püspökségnek. Engedélyezte azt is, hogy a püspökség be-
kapcsolódjon a. komoly jövedelemmel járó sószállításba, ezért három hajót enge-
dett át Nyitrának a Maros folyón.273 

1183-ban megindult a nyitrai püspökség átalakulása. Ennek jele, a pápa 
megerősítette a püspökség tizedszedő jogát, továbbá királyi adományban része-
sült, megindult a püspökség anyagi helyzetének rendezése és először szerepelt 
a nyitrai püspök a királyi oklevelek méltóságnévsorában. A változásokat tükrö-
zi a III. Béla-kori jövedelemösszeírás is, amely bizonyosan a király uralkodásá-
nak végén, mindenképpen 1183 u tán keletkezett.274 Az összeírás Nyitrát már 
az esztergomi érsekség suffraganeus ai között említi. A püspökségek felsorolá-
sában az utolsó helyre került és a többi magyar püspökséggel összehasonlítva 
kirívóan alacsony jövedelemmel rendelkezett. Az esztergomi érsekség suffra-
ganeus püspökségeinek átlagjövedelme Nyitra nélkül alig maradt el az évi 1600 
márkától, ezzel szemben nyitrai püspökség csak évi 300 márkával rendelkezett. 

269 1285-ben Lodomér érsek előtt a nyitraiak azt mondták, hogy Miklós érsek a tizedek ado-
mányozásáról oklevelet is kiadott, de az II. Ottokár cseh király támadása idején felgyújtott nyitrai 
várban elégett, 1. MES II. 202-203. 

270 CDSlov I. 91. 
2 7 1 Preznulch (Práznóc), Bossan ( Bossány) és Kernulch (Kerencs), 1. Györffy Gy.: Történeti 

földrajz i. m. IV 359-360, 405. és 447. Lodomér érsek a 13. század végén újra megerősíti a nyitrai 
püspökséget a három falu tizedében (MES II. 202-203.). 

272 Ortvay szerint Nyitrától északra a két egyházmegye és így a két nyitrai főesperesség között 
a határ a Nyitra folyó volt (Ortvay T.: Magyarország egyházi földleírása I. 95. és Ortvay Tivadar: 
Magyarország egyházi földleírása III. Térképkötet. Esztergomi érseki és nyitrai püspöki megyék c. 
térkép). 

273 CDSlov I. 90. 
274 III. Béla emlékezete. Szerk. Kristó Gyula, Makk Ferenc. Bp. 1981. 21-26. és 28. 



A szintén szerény anyagi helyzetben lévő váci püspökség is több mint kétszer 
annyi bevételre tett szert az összeírás szerint.275 

A püspökség átalakulása, úgy tűnik, hogy nem egyetlen döntéshez köthe-
tő, hanem több évtizedes folyamat volt. Megváltozott jogi és anyagi helyzetének 
kialakítását a 12-13. század fordulóján kiadott oklevelek mutatják. III. Ince 
pápa tizenöt évvel az első Nyitrának szóló, fennmaradt pápai oklevél után egy 
újabbat adott ki. A pápa Everardus püspök számára megerősítette az egyház-
megye addig jogosan és kánoni módon birtokolt javait. Sőt, a megerősítést ki-
terjesztette az elkövetkezendő időben főpapoktól, királytól és más előkelőktől 
kapott vagy más jogos módon szerzett birtokokra. III. Ince azt is megtiltotta, 
hogy jövőben a nyitrai püspökség birtokai után bárki is tizedet szedjen.276 

Egyedülálló a 12. századi magyar egyháztörténetben ez a pápai oklevél. A 
többi magyar egyházmegye esetében fel sem merült az, hogy közel egy évszá-
zaddal az alapítás után generálisan meg kellene erősíteni a püspökség birtokjo-
gát. Ugyanez a helyzet a tizedszedés esetében. A többi püspökséggel kapcsolat-
ban nem jelentkezett az a probléma, hogy az egyházmegyén belül fekvő birto-
kai után más főpap szedett volna tizedet. Senki sem kérdőjelezte meg például a 
veszprémi vagy. akár a pécsi püspök birtokjogát és így a magyar főpapoknak 
nem is volt szükségük, hogy általánosan a pápával megerősítsék azt. Az egyház-
megyén belül pedig természetes volt, hogy a területileg illetékes püspök joga a 
tizedszedés. III. Ince pápa okleveléből nyilvánvalóan következik, hogy a nyitrai 
püspökségnek korábban korlátozott volt a birtokjoga és a tizedszedése. 

A pápai oklevélből az is kiderül, hogy a püspökség anyagi helyzetének ren-
dezése folyamatban volt. Az oklevél egyrészt utal a frissen szerzett birtokokra, 
másrészt kiderül belőle, hogy további birtokadományokra számított a nyitrai 
püspökség. A 12-13. század fordulójától több oklevél mutat ja a püspökség gaz-
dasági alapjainak kialakítását. A korabeli püspökök — Everardus (Ebenhard), 
János és Jakab — mindegyike nagy hangsúlyt fektetett új birtokok vásárlására. 

A 12-13. század fordulóján egy Nadas nevű ember, aki örökös nélkül hunyt 
el, végrendeletében a Trencsén megyei Mita prédium negyedét a nyitrai egy-
háznak és püspökének, Everardusnak adta. A birtok határait 1210-ben már Já-
nos püspök jelöltette ki, aki ugyanekkor hét márkáért Mita prédium egy ekealj-
nyi másik részét is megvásárolta.277 Ugyanebben az időben kerülhetett a püs-
pökséghez a szintén Trencsén megyében fekvő hat egymással szomszédos föld a 
Vág folyó mentén, Szkalka (Scala) prédiumban lévő föld, Dvese asszony egyko-
ri földje, néhai Buczlaus egykori birtoka, egy másik prédium a trencséni vár 
előtt, a Ryzoi-i prédium, valamint Bursix prédium. A birtokok magánadomány-
ból kerülhettek a nyitrai egyházhoz. Nem voltak még pontosan elhatárolva, sőt, 
az első háromra a trencséni várnépek is igényt tartottak és pert indítottak ér-
tük a király előtt. A nyitrai püspök kérésére az ügyben a király parancsára ítél-
kező Tamás nyitrai ispán rendelte el a határaik kijelölését.278 János püspök 

27° Suffraganei domini Strigoniensis sunt: [...] episcopus Nitriensis, habens trecentas marcas" 
- III. Béla magyar király 139. 
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Trencsénben további jelentős birtokot vásárolt. A trencséni várjobbágyoktól 42 
márka ezüstért megvette Byche nevű föld felét.279 Jakab nyitrai püspök folytat-
ta elődei birtokgyarapító tevékenységét. 1226-ban a Zsitva folyó torkolatában 
Keltkő (Zsitvatő) faluban vett zálogba egy ekealjnyi földet, a Dunán hozzá tar-
tozó halászóhelyet három márka értékben bányai várjobbágyoktól.280 1231-ben 
a püspök három márkáért vásárolt egy nyitrai asszonytól a Nyitra közelében 
fekvő Emőke faluban lévő egy ekealjnyi földet.281 Tudatos és átgondolt birtok-
gyarapítást mutat , hogy elődje birtokvásárlásához kapcsolódva Jakab püspök 
trencséni várjobbágyoktól 44 márkáért megvette a Byche282 nevű föld másik fe-
lét, sőt, egy másik trencséni várjobbágytól a szomszédos Hotesau283 földet is 
megszerezte.284 Világos, hogy egy összefüggő birtoktest, püspöki uradalom ki-
alakítása volt a vásárlás célja. 1228-ban Jakab püspök egy birtokcseréjéről van 
tudomásunk. A nyitrai püspökség és a garamszentbenedeki apátság a köztük 
lévő per u tán cserélt birtokot. Jakab püspöké lett Vezekény Bars megyei bir-
tok,285 míg az apát kapta meg a Nyitra megyéhez tartozó Bodokot.286 1232-ben a 
király kezdeményezésére cserélt birtokot a püspök, Lelőc birtokról lemondott 
és helyette a nyitrai várhoz tartozó Nádast kapta meg.287 

Feltűnő, hogy a birtokvásárlásokat szinte kivétel nélkül azonnal vagy rö-
vid időn belül megerősítették Esztergomban is. A nyitraiak nagy sűlyt helyez-
tek arra, hogy az új birtokok feletti tulajdonjogukat az érsek és káptalanja is el-
ismerje. 1210-ben Mita prédium megvásárásáról az esztergomi káptalan adott 
ki oklevelet.288 1208 körül Tamás nyitrai ispán oklevelét a püspökség Szkalka és 
más trencséni birtokokairól szokatlan módon az esztergomi káptalannal is meg-
pecsételtették.289 Sőt, Jakab püspök 1226-ban az oklevelet az esztergomi kápta-
lannal átíratta és vele együtt III. Béla 1183-as adománylevelét is, majd Zsitvatő 
zálogba vételéről szóló iratot is Esztergomban állíttatták ki.290 1228-ban, majd 
1234-ben is az esztergomi káptalanhoz fordultak, 1231-ben pedig Jakab püspök 
Róbert esztergomi érsekkel adatta ki a birtokvásárlást igazoló oklevelet.291 Egy 
1236. évi keltezésű, de bizonyosan később, valamikor a 13. század folyamán ke-
letkezett oklevél is tanulságos. A nyitrai püspökség egy birtokcseréjénél hangsú-
lyozta, hogy az esztergomi érsek engedélyét is kikérték a cseréhez.292 Esztergom 
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felkeresését nem csupán a helyi káptalan kialakuló hiteleshelyi tevékenységé-
vel és a jó közlekedési feltételekkel magyarázhatjuk. Fontos, hogy nem csak a 
káptalannal, hanem magával az érsekkel is kiadattak oklevelet. Az Esztergom-
ban kiadott vagy átíratott oklevelek egyben azt a célt is szolgálták, hogy az esz-
tergomi káptalan vagy maga az érsek is elismerte így a jogügyletet, tudomásul 
vette a nyitrai püspök és káptalanja gazdagodását, önálló működéshez nélkü-
lözhetetlen gazdasági háttér kialakítását.293 

A püspökség önállósodásának jele az is, hogy tudatosan erősítették a szé-
kesegyház védőszentjeinek tiszteletét. 1224-ben Jakab püspök székeskáptalanja 
jóváhagyásával {consensu fratrum nostrum) Szkalkán, abban a barlangban, ahol 
hagyomány szerint Zoerard-András tanítványa, Szent Benedek mártír élt, ben-
cés monostort alapított és a nyitrai püspökség jövedelmeiből tett adományt az új 
egyháznak.294 

A 13. század elején Nyitra már minden fórumon Esztergom suffraganeusa-
ként szerepelt. 1203-ban suffraganeuskérit említik abban a vizsgálatban, amelyet 
III. Ince pápa folytatott le Imre király által súlyos vádakkal illetett Kalán pécsi 
püspök ellen.295 1204 és 1205-ben János püspök részt vett az érsekválasztásban, 
sőt, ő volt az egyik legaktívabb közreműködő. Az esztergomi székeskáptalan a 
suffraganeus püspökök tiltakozása ellenére János kalocsai érseket választotta meg 
Esztergom főpapjává. A püspökök azonban, András herceg ösztönzésére is, Ka-
lán pécsi püspök érsekké tételét támogatták. III. Ince a kényes ügyben kitartott 
a káptalan jelöltje mellett. Miután a közben királlyá lett András szintén meg-
változtatta véleményét, a püspökök is elfogadták a kalocsai érsek Esztergomba 
helyezését; legtovább János nyitrai püspök tartott ki Kalán mellett, de végül el-
fogadta a kalocsai főpap postulálását.296 Nyilvánvaló, hogy János püspök szoros 
kapcsolatban állt Kalán pécsi főpappal. Az aktív szerepvállalása a vitában azt is 
jelezheti, hogy a nyitrai egyházmegyének önállósodása után is bizonyosan szo-
rosabb volt a kapcsolata az esztergomi érsekséggel, mint általában a többi 
suffraganeus püspökségnek. így a püspökök közül számára volt leginkább fon-
tos, hogy ki kerül Esztergom élére. 

A nyitrai püspökség „emancipációja" Jakab püspöksége idején az 1220-as 
évektől teljesedett ki. A püspök szoros kapcsolatban került a pápasággal. Jakab 
az 1220-1230-as években delegált bíróként a legtöbb pápai megbízatást kapó 
magyar főpapok egyike lett,297 ami Jakab püspök mellett a nyitrai egyházmegye 
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elismertségét, jogállásának kánoni rendezését is igazolja. A püspökön kívül 
Nyitráról a nyitrai298 és a trencséni főesperes299 is kapott ebben az időben pápai 
megbízásokat. 

Jakab püspök szoros kapcsolatban állt a bencésekkel; ezt szkalkai monostor-
alapítása is bizonyítja. A pannonhalmi apátsággal különösen jó viszonyt ápolt. A 
pápai megbízásainak többsége Pannonhalma érdekében szólt. Az eljáró főpapok 
kijelölésében valamilyen formában vélhetőleg az érdekelt egyházak javaslatait is 
figyelembe vették Rómában. Jakab püspök tekintélyét, pannonhalmi kapcsolatait 
mutatja, hogy Uros pannonhalmi apát felkérésére ő volt a három püspök egyike, 
aki felszentelte az apátság új templomát. Társai a váci és a zenggi püspökök vol-
tak.300 A felkérés kétségtelenül Jakab tekintélyét és az apátsággal való szoros kap-
csolatát mutatja, de egyben azt is látni kell, hogy Uros apát három — viszonylag 
szerény jövedelmekkel és befolyással rendelkező — egyházmegye főpapját kérte fel 
erre a feladatra. Olyan püspököket, aki ugyan suffragajieusok, de nincsenek abban 
a helyzetben, hogy Pannonhalma kiváltságait megsértsék. Uros apát és Jakab püs-
pök viszonyát jellemzi, hogy a pannonhalmi templomszentelést követően néhány 
év múlva újra a nyitrai püspököt és vele együtt a váci püspököt kérték meg a deáki 
bencés templom konszekrálására.301 

Jakabot a többi suffraganeushoz hasonlóan gyakran ott találjuk Pecorari 
Jakab pápai legátus környezetében, így 1232. decemberében Budán, majd 1234. 
januárjában is. A legátus mellett említett püspökök felsorolása bizonyosan egy-
faj ta rangsort jelent. 1232-ben az Esztergom alá tartozó főpapok között utolsó-
nak említették Jakabot.302 1234-ben a jelen lévő püspökök között szintén ő zár-
ja a felsorolást.303 A nyitrai püspök a legátustól is kapott megbízást, amely szin-
tén Pannonhalma érdekében szólt.304 

A 12. században a királyi hatalomtól oly távol álló nyitrai püspökség a 13. 
században az udvarhoz is közelebb került. 1225-ben Jakab nyitrai püspök kép-
viselte II. Andrást Grazban, amikor magyar király és VI. Lipót osztrák herceg 
megújította a békét.305 Jakab tehát diplomáciai küldetésben is eljárt. Az uralko-
dóházzal való szoros kapcsolatát muta t ja még egy kisebb megbízás 1229-ben, 
amelyet Béla ifjabb királytól kapott a püspök.306 

Jakab tekintélyét mindezeken túl az mutatja leginkább, hogy 1224 végén 
az esztergomi székeskápalanban a kanonokok egy része őt szerette volna érsek-
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nek, sőt, apostulatio érdekében fel is terjesztették a pápához. A pápa a kettős je-
lölés miatt — Jakab mellett a kanonokok másik része, Dezső csanádi püspököt 
szerette volna érseknek —a pápa azonban elutasította mindkét, Esztergom élére 
jelölt főpapot. A következő választási fordulóban már nem merült fel Jakab püs-
pök személye,307 s végül Róbert veszprémi püspököt helyezték át Esztergomba. 

Összességében a nyitrai püspökség a 12-13. század fordulójától tűnik minden 
szempontból a többi magyar egyházmegyével egyenrangúnak, így suffraganeus 
püspökségnek, amelynek önálló területe van, főesperesek tartoznak alá, saját 
jogon szedhet tizedet, birtokai feletti hatalmát nem korlátozta más főpap. Szé-
keskáptalanja, noha a magyar káptalanokat tekintve egyedül álló módon nem 
rendelkezik préposti javadalommal, az 1220-as évektől bizonyosan hiteleshelyi 
tevékenységet folytatott.308 A prépostság hiánya mellett azonban az is feltűnő, 
hogy az egyházmegye a 13. század első harmadában a többi suffi'aganeus püs-
pökséghez képest szorosabb kapcsolatot ápolt Esztergommal. 

A 12. század végéig a nyitrai püspökségnek nem volt önálló területe. Az 
egyházmegye későbbi területe a 12. században az esztergomi érseki főegyház-
megyéhez tartozott és az érsek főesperesei felügyelték. A nyitrai püspökségnek 
nem volt önálló tizedszedési joga sem. Birtokai voltak ugyan, de birtokjoga kor-
látozott volt. Székeskáptalanja csonka volt, hiányzott a préposti méltóság. A 
püspökséget nem tekintették önállónak, főpapja közvetlenül az esztergomi ér-
sek joghatósága alatt állt, és az érsek megbízásából végzett különböző egyházi 
megbízatásokat, vagy az érsek környezetében találjuk. 

A 12. század elején létrejött nyitrai püspökség jogállása és funkciója na-
gyon hasonlított az 1072-ben Gebhard salzburgi érsek által alapított gurki püs-
pökséghez, amely a salzburgi érsekség magánpüspökségeként jött létre. 

A gurki püspökség egy apácakolostor és templomának átalakításával szü-
letett meg. Az új püspökség az érsektől alig kapott új birtokot: a korábbi apáca-
monostor birtokait adták át használatra. Nyitrán egy korábbi társaskáptalan 
és birtokai jelentették az új alapítás°jövedelmeit. Gurk, és ebben is erős a ha-
sonlóság, szintén az érseki főegyházmegye perifériáján jött létre. Karintia egy 
távoli, Salzburgból nehezen elérhető területén szervezték meg: ott, ahol félő 
volt, hogy szétesik az egyházszervezet, vagy más egyházmegyék terjesztik ki 
joghatóságukat a területre. Gurk vidékén Aquileia és Freising egyházmegyéi-
nek expanziója fenyegetett. Szükséges volt így a salzburgi érsekség jelenlét-
ének erősítésére. Gebhard érsek hangoztatta, hogy a salzburgi főegyházmegye 
nagy kiterjedése akadályozza abban, hogy főpásztori feladatait megfelelően el-
végezze és a pasztoráció érdekében egy segítőre van szüksége. Tervének meg-
nyerte 1070-ben II. Sándor pápát, majd 1072-ben IV Henrik király jóváhagyá-
sát is megszerezte. A főegyházmegyén belül egy püspökséget hoztak létre, amely 
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azonban nem lett suffraganeus, mert ez egyet jelentett volna az érseki főegy-
házmegye területének és jövedelmeinek megosztásával. A kora középkori Chor-
bistum intézménye megszűnt, hajdani elöljáróik (subepiscopi) állandó függetle-
nedési törekvései miatt sem tűnt felújítandó példának. A későbbi évszázadok-
ban jelentkező segédpüspökségek pedig még ismeretlenek voltak. Az új gurki 
püspök jog szerint az érsek segítője (adiutor in pontificalibus) lett, hivatalát 
közvetlenül az érsektől nyerte. Nem kapott önálló egyházmegyét, nem szervez-
tek mellé székeskáptalant és tizedszedés jogával sem rendelkezett. A gurki püs-
pökségjogi gyökerei a magánegyházi rendszerben keresendők. Az új püspökség 
világi és egyházi vonatkozásokban egyaránt teljes mértékben a salzburgi érsek 
alá tartozott. Püspökeit közvetlenül, kánoni választás nélkül az érsek jelölte ki. 

VII. Gergely pápa 1075-ben hiába tiltakozott és ítélte az egész eljárást jog-
ellenesnek, az egyházi reformmal össze nem egyeztethetőnek, a gregoriánus 
pápaság oldalán álló, tehá t szövetségesének tekintett salzburgi érsekre való te-
kintettel kényszeredetten tudomásul vette a gurki magánpüspökség létrejöttét. 
A gurki püspökök a 12. század elejétől küzdöttek a suffraganeus püspöki rang 
elérése érdekében. Ennek keretében 1124-ben először a székeskáptalan szerve-
ződött meg, majd 1131-ben Konrád salzburgi érsek egy kis egyházmegyét ren-
delt alá, sőt, 1144-ben tizedszedési jogot is kapott Gurk. A függetlenedési törek-
vések a 12. század hatvanas éveinek végén felerősödtek, majd a 13. század ele-
jén újra erőteljesen jelentkeztek.309 A 13. század első évtizedeiben azonban 
újabb magánpüpökségek jöttek létre Salzburg területén Chiemsee-ben, Seckau-
ban és Lavantban.310 

A salzburgi érsekség magánpüspöksége bizonyosan ismert volt Magyaror-
szágon. Egyrészt a salzburgi és az esztergomi érsekség szomszédos egyháztar-
tományok, másrészt a gurki püspökséget létrehozó Gebhard érseknek is lehet-
tek magyar kapcsolatai. Gebhard az 1050-es évek végén akkor vezette a német 
uralkodó kancelláriáját, amikor I. András és IV Henrik békét kötött és megtör-
tént a magyar király fia, Salamon, és a német uralkodó testvére, Judit, eljegyzé-
se. Gebhard 1060-tól állt a salzburgi érsekség élén, majd 1076-ban szakított IV 
Henrikkel, átállt a gregoriánus pápaság oldalára és Rudolf német ellenkirály el-
kötelezett híve lett.311 Szent László király a Salamon pár t ján álló IV Henrikkel 
szemben Rudolf ellenkirályt támogatta és alakított ki vele szoros kapcsolatot, 
amit a német uralkodó Adelhaid nevű leánya és a magyar király házasságával is 
megpecsételtek.312 Ebből a dinasztikus kapcsolatból is feltételezhetjük, hogy 

309 Jakob Obersteiner-. Die Bischöfe von Gurk (1072-1822). Klagenfurt 1969. 11-70.; Walter 
Heinemeyer: Zur Gründung Bisturas Gurk in Kärnten. In: Historische Forschungen für Walter 
Schlesinger. Hg. Helmut Beumann. Köln 1974. 495-512.; Korbian Birnbacher-. Die Erzbischöfe von 
Salzburg und das Mönchtums zur Zeit des Investiturstreites (1060-1164.). St. Ottilien 2001. 53-58.; 
Geschichte des Christentums in Österreich i. m. 55-56.; Stephan Weinfurter: Salzburger Bistums-
reform und Bischofspolitik im 12. Jahrhundert . Köln 1975. 115-120. és 225-228. 

310 Albert Werminghoff: Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im Mittelalter. Leipzig 
1913.2 122. 

311 Neue Deutsche Bibliographie VI. Berlin 1971. 116.; Heinemeyer, W: Zur Gründung Bi-
stums Gurk i. m. 497. és 511.; Ludger Körntgen: Königherrschaft und Gottes Gnade. Berlin 2001. 
63-84. 
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Esztergomban ismert volt Gebhard érsek személye és az általa alapított gurki 
püspökség sajátos jellege. A II. Sándor pápa tudtával létrehozott salzburgi ma-
gánpüspökség, amelyet a gregoriánus pápák is tudomásul vettek, ösztönzést 
adhatott Esztergomban Lőrinc érsek környezetében a nyitrai püspökség létre-
hozatalakor. Az adaptációt elősegítette, hogy a magánegyházi rendszer a 11. 
század végére Magyarországon is általánossá vált.313 

Véleményem szerint a 12. század elején Nyitra központtal egy saját terü-
let nélküli, az esztergomi főegyházmegyéhez, azon belül is közvetlenül az érsek 
alá tartozó püspökség jött létre. Szerepe a magyar egyháznak és vezetőjének, az 
esztergomi érseknek erőteljesebb képviselete volt az ország északnyugati pe-
remterületein: így kívánták meg akadályozni a szomszédos külföldi egyházme-
gyék esetleges expanzív igényeit. Az új püspökség felállítása egyben hozzájárult az 
országrészben folyó pasztoráció elmélyítéséhez. Az új főpap nem lett suffraganeus 
püspök, így területileg nem kellett megosztani az érseki főegyházmegyét, nem 
csökkentette annak jövedelmeit. A nyitrai főpap 12. századi említései bizonyos-
sá teszik, hogy elsődleges feladata az érsek egyházkormányzati szerepének se-
gítése, támogatása volt. 

A 13. századtól felbukkanó két hasonló nevű, egyaránt nyitrainak neve-
zett főesperesség létrejötte is ebből a speciális szerepből vezethető le. Ereden-
dően csupán egy nyitrai főesperesség létezett az esztergomi érsekségen belül, 
amely valamikor a l l . század végén szerveződött meg és egészében lefedte a ko-
rabeli Nyitra megye teljes lakott területét. A nyitrai püspökség suffraganeus 
egyházmegyévé alakulása idején, a 12. század végén (az 1180-as években) a 
nyitrai egyházmegye területének kijelölésével párhuzamosan megosztották az 
addig egységes nyitrai főesperességet, de mindkét rész tovább vitte az eredeti, 
lassan egy évszázada használt és így már meggyökeresedett elnevezést. A főes-
peresség eredeti központja, Nyitra, a nyitrai püspökséghez került, míg a főespe-
resség kezdeti területeinek döntő része — Nyitra megye legkorábban betele-
pült déli területe — az esztergomi érsekség határain belül maradt. Ez is hozzá-
járult ahhoz, hogy a 12. század végén a felosztott főesperesség mindkét része 
megőrizte eredeti elnevezést. így az újonnan területhez jutó és suffraganeus 
püspökséggé váló nyitrai egyházmegyében is működött egy nyitrai főesperes-
ség, de az esztergomi főegyházmegyében is megmaradt egy hasonlóan nyitrai-
nak nevezett archidiaconatus, mivel Nyitra megye egy része fölött joghatóság-
gal rendelkezett. 

Az eredetileg egységes nyitrai főesperesség megosztása ellenére az eszter-
gomi székeskáptalan megőrizte az új nyitrai főesperesség területére átkerült 
templomokban a korábbi tizedszedő jogát. Ezekkel a jogokkal még a 16. század 
elején is rendelkeztek az esztergomi kanonokok. Nyilvánvaló, ezen a bevételek-
nek a megtartása az egyik feltétele volt annak, hogy a 12. század végén az esz-
tergomi kanonokok jóváhagyják főegyházmegyéjük megosztását. A pápai tized-
szedők 1332 és 1337 között ezért említenek a nyitrai egyházmegye területén 
Esztergomnak tizeddel tartozó egyházakat. Ez az oka annak, hogy a kutatás 

313 Kumorovitz L. Bernát: A zselicszentjakabi alapítólevél 1061-ből. Tanulmányok Budapest 
Múltjából 16. (1964) 69-76.; Mályusz E.: Egyházi társadalom i. m. 23-32. 



nem tudta a tizedjegyzék alapján pontosan szétválasztani a két főesperességet. 
Nem a pápai tizedszedők keverték össze tehát a nyitrai és az esztergomi tizede-
ket, hanem a jelenség a nyitrai püspökség létrejöttének sajátos történetéből 
vezethető le. 

Végezetül arra is választ kellene adni: a 12. század végén Esztergom miért 
mutatott hajlandóságot, hogy területének egy részéről lemondjon, átengedje 
azokat a területeket — döntően Nyitra északi részét és Trencsén megyét — 
amelyekre az alapításkor és a 12. század nagy részén igényt tartott . Mindez 
azért is figyelemre méltó, mert nyilvánvaló, hogy az ország peremterületei be-
településének előrehaladtával erről a vidékről a 12. század végén jóval nagyobb 
bevétel származott, mint a század elején. A 12. század végén Esztergomban egy 
egyházi reformot kívántak megvalósítani. Ennek leginkább liturgiái vetületei 
ismertek, de vélhetően szervezeti következményei is lehettek. A gregoriánus 
reform párt ján álló 12. század végi esztergomi főpapok nyilvánvalóan tudatá-
ban voltak annak, hogy a terület nélkül működő, suffraganeusi jogokkal nem 
rendelkező nyitrai püspökség léte nehezen egyeztető össze az egyre inkább elő-
térbe kerülő kánoni normákkal. Vélhetőleg a nyitrai püspökök is törekedtek a 
suffraganeusi jogállás megszerzésére a 12. század második felében. Konkrét 
adataink nincsenek erről ugyan, de a gurki példa megengedi ezt a feltételezést. 
Sejtésünket alátámasztja az, hogy a 12. század végén és a 13. század első évtize-
deiben a nyitrai főpapok nagyon agilisan törekedtek az elnyert suffraganeusi 
rang tartalmi megtöltésére és az újonnan megszervezett egyházmegye műkö-
déshez szükséges anyagi alapok előteremtésére. 

Az érsekség részéről a Nyitra megyei és a trencséni területekről való le-
mondásban, az új egyházmegye kialakításában döntő szerepet játszhatott az, 
hogy mindezért kompenzációt kaphatott . Az 1183. évi királyi oklevélből vilá-
gos, hogy az átalakítási folyamatot támogatta III. Béla király is. A 12. század 
közepén meginduló Ziospestelepítések első gazdasági eredményei a 12. század 
végén, III. Béla uralkodása idején jelentkeztek. A királyi kincstár számára egy-
re jelentősebb bevételi forrást jelentett a hospesek adója, amelyet Dél-Erdély 
vonatkozásában az úgynevezett III. Béla-kori jövedelemösszeírás is bizonyít. 
Dél-Erdéllyel együtt megindult a Szepesség, a Felvidék középső területeinek a 
benépesítése. Előrehaladását mutat ja a szepesi vár építésének megkezdése a 
12. század végén.314 A terület — amely eredetileg, legalábbis a keleti része Bor-
sod megyéhez,315 tehát az egri püspökséghez tartozhatott, nyugati része pedig 
talán Gömör megyéhez316 — betelepülése Gömör és Torna irányából, tehát az 
esztergomi érsekség felől indult meg, majd a német telepesek érkezésével gyor-
sult fel. A 12. század végén már látható volt, hogy az egyre népesebb szepesi te-
rület egyházi felügyelete komoly befolyással és jövedelemmel fog járni. Nyil-
vánvaló, hogy Esztergom és Eger egyaránt igényt tarthatott erre a területre. 
Szepesség világi és egyházi igazgatásának a kiépítése, alapjainak lerakása a 12. 
század végén, a 13. század legelején történt meg. A terület, Szepes megye az 

314 Koszta László: 11. századi bencés monostor a Szepességben? Századok 142. (2008) 348-349. 
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esztergomi főegyházmegyébe került, és a vidék egyházi központjának szánt sze-
pesi prépostság felügyeletét is az érsek látta el. Valószínűnek tartom, hogy 
Nyitra javára azért volt hajlandó az érsekség az északnyugati határrészen lévő 
vidékről lemondani, mert a király támogatásával a Szepesség fölé kiterjeszthet-
te az érsek hatalmát. így a 12. század végén a nyitrai egyházmegyéért mintegy 
cserében, kompenzációként a Szepességet kapta meg az érsekség. A 12. század 
végi egyházreform keretében így egy átfogó szervezeti rendezés is körvonalazó-
dik Esztergomban. 

THE EMERGENCE OF THE BISHOPRIC OF NYITRA 

(Ecclesiatical History of Nyitra in the 9th to 13th Centuries) 

by László Koszta 
(Summary) 

Hungarian medievalists maintain that the bishopric of Nyitra was founded by king Kálmán at 
the end of the first decade of the 12th century as the 12th Hungarian diocese, subjected to the 
archbishopric of Esztergom. Slovak historians generally share this opinion, but they think that this 
foundation was but the reorganisation of the Moravian bishopric which had been established in 880. 
To support this view they generally refer to the continuity of the Saint Emmeram title. 

From the history of Nyitra in the 9th century it is impossible to prove that the church 
founded there before 830 or the bishopric established in 880 bore this title. The wife of Pribina and 
his son, Kocel did maintain relations with the monastery of Saint Emmeram at Regensburg, but 
these date from the period when their center was already at Mosaburg. At Nyitra the cult of Saint 
Emmeram can only be shown from the age of Saint Stephen. Anyway, the bishopric founded in 880 
functioned for only a short period, its influence could consequently not be considerable. 

Nor can it be proved that the tradition of the Moravian duchy survived the Hungarian 
conquest, or that it provided the historical background for the 10-century duchy supposed by György 
Györffy. In fact, the institution of duchy was established in Hungary only around 1048. 

Indeed, the importance of Nyitra in the 10th century should not be seen in the institutional 
continuity of the Moravian duchy or of Moravian Christianity It was rather connected to the fact 
that after 955, when the end of western raids cut the constant influx of booty, the Arpáds in-
creasingly turned towards long-distance trade as a source of revenue and a means of modernising 
their weaponry. It was through Nyitra that Prague, one of the centres of contemporary long-distance 
trade, could be reached from the new ducal court of Esztergom. It was consequently thanks to more 
intensive economic and commercial relations rather than to the Moravian continuity supposed by 
the Slovak historians that Nyitra grew in importance in the second half of the 10th century and 
gradually became one of the centres of the Arpáds. 

In the beginning of his reign Saint Stephen intended to strengthen his grip of the region, and 
settled the German followers of his wife as his staunt supporters there, among them Bavarian 
priests. The emergence of the Saint Emmeram church at Nyitra and of the monastery of Saint 
Hippolitus at Zobor was due to the support of the Bavarian church. The importance of the Saint 
Emmeram church in the castle of Nyitra is proved by the fact that the two holy hermits who lived in 
the region were buried there. 

Around 1048 Andrew I called back his younger brother, duke Béla from Poland, and divided 
his power with him. The dukedom thus established had two centres, Biharvár and Nyitra. At first 
Bihar seems to have been more important, but by the late 1050s Nyitra came to the foreground. The 
dukes organised their court upon the royal model, and set up a ducal chapel. Its centre became the 
Saint Emmeram church in the castle of Nyitra, alongside which a residential collegiate chapter was 
also organised on the model of the royal provostries. The chapter was founded in the middle of the 
1060s, during the duchy of prince Géza. Its importance is born out by the fact that the hermits 
buried there were canonised in 1083 thanks to the support of dukes, later kings, Géza and László. 

During the reign of Kálmán a serious strife emerged between the king and prince Almos, 
eager to rule himself. Consequently, Kálmán wanted to suppress the duchy which had lost its 



original function anyway. As a part of this process he also suppressed the ducal chapel which 
supported Álmos, and transformed the collegiate chapter of Nyitra. The reorganisation of the Saint 
Emmeram chinch was supported by the ecclesiastical superior, the archbishop of Esztergom. By the 
late 11th century the settlement of the county of Trencsén became more intensive, and at the same 
time the reorganisation and expansion of the neighbouring bishoprics of Olomouc and Wroclaw 
made it necessary for the Hungarian church to assert its influence in this area far from Esztergom. 
Unlike his predecessors, king Kálmán was prevented by the Gregorian rules from founding upon his 
own initiative a new bishopric. For his part, archbishop Lőrinc was unwilling to resign the counties 
of Nyitra and Trencsén with their growing population and the revenues thereof. The separation of 
these areas from Esztergom and their organisation into a separate diocese was thus impossible. In 
this situation a possible model to follow was offered by the bishopric of Gurk on the marches of the 
archdiocese of Salzburg, which in the second half of the 11th century was transformed from a 
nunnery into a bishopric. The new bishopric was given no territory of its own, but was closely 
subjected to Salzburg as an Eigenbistum. During its transformation the ducal collegiate chapter 
received no new lands from king Kálmán, who rather aimed at restoring lands previously donated to 
it. Thus the revenues of the provost of the collegiate chapter were transferred to the bishop of Nyitra 
appointed around 1107/1108, and the office of provost in the chapter accordingly ceased to exist. 
Until the end of the 12th century the bishopric of Nyitra had no territory of its own, was not allowed 
to collect the ti the by its own right, and its property rights were likewise limited. The bishops of 
Nyitra played a role besides the archbishop of Esztergom similar to that of the later assistant 
bishops, and were not regarded as equal in rank to the other Hungarian bishops. This fact explains 
while the bishops of Nyitra were not enumerated by the wittness lists of 12th-century royal charters. 

This situation changed in the late 12th century, during the reign of Béla III. The bishopric 
received its first royal grant in 1183, and as a further sign of change pope Lucius III acknowledged 
its right to collect the tithe at the same time. The so-called list of revenues attributed to Béla III is 
the first source which refers to the bishopric of Nyitra as equal to the other dioceses. As part of the 
ecclesiastical reform at the end of the 12th century the bishopric, which functioned contrary of the 
canonical prescriptions, was transformed. The archbishop of Esztergom transferred to it the nor-
thern part of the county of Nyitra and the whole of Trencsén. The archdiocese was compensated 
with the freshly populated area of the Szepesség. As a consequence of the territorial reorganisation 
the archdeacomy of Nyitra was divided between Esztergom and Nyitra. Both parts preserved then-
previous name, so from the end of the 12th century two archdeaconries bore the name of Nyitra. 
Their exact distinction was hindered by the fact that the cathedral chapter of Esztergom retained its 
right to collect the tithe on the territory subjected to Nyitra. The economic foundations for the 
independent existence of the diocese were laid down by the bishops through land acquisitions. This 
process of emancipation culminated under bishop Jakab in the 1220s. The new role of the bishopric 
is reflected by the very career of bishop Jakab, who carried out an important royal mission, and was 
even considered as a candidate for the vacant see of Esztergom. 



Bárány Attila 

ZSIGMOND KIRÁLY ANGLIAI LÁTOGATÁSA* 
A tanulmány arra tesz kísérletet, hogy bemutassa Zsigmond király 1416. 

évi angliai látogatását, illetve feltárja az Angliával kötött szövetségének diplo-
máciai hátterét. Zsigmond 1410-es évekbeli külhoni tartózkodása és külföldi 
udvarokban tett látogatásai közül az angliai volt az egyik leghosszabb és ez járt 
a diplomáciában is igen jelentőségteljes eredménnyel: Franciaország ellen irá-
nyult, hiszen Zsigmond elfogadta Henrik trónigényét a Capet-trónra. A tanul-
mány, új, angliai források összegyűjtése révén részletes képet próbál nyújtani 
Zsigmond és kísérete angliai utazásáról, a király és V Henrik (1413-1422) kap-
csolatairól. Zsigmond itineráriumáról is eddig még nem ismert adatokat közöl. 
Áttekinti a fejedelmi látogatás előkészületeit és Zsigmond fogadásának nagy-
szabású ünnepségsorozatát. A király külkapcsolataiban a személyes kapcsola-
tok döntő szerepet játszottak. Ezért tekintem végig, hogy angliai ú t ja során 
kikkel, az angol dinasztia, arisztokrácia és főpapság mely képviselőivel ápolt 
bensőséges viszonyt. Útja során kik fogadták, kik, hol, mely palotákban szállá-
solták el, kivel folytatott tárgyalásokat. A tanulmány arra vállalkozik, hogy 
újabb okleveles adatokat közöljön, továbbá új, a hazai kutatásban jobbára isme-
retlen angliai elbeszélő forrásokat, híradásokat, traktátusokat, városi évköny-
veket, naplókat, memoárokat tárjon a hazai közönség elé. 

* * * 

Mindenekelőtt szükségesnek tartom a canterbury-i szövetség külpolitikai 
előzményeinek áttekintését és az 1410-es évek angol-luxemburgi közeledésé-
nek rövid összegzését. A Luxemburg-politika már IV Károly óta egyaránt fon-
tosnak tar tot ta az angolokkal és a franciákkal való jó viszonyt. A Valois-kkal 
Zsigmond is meleg kapcsolatot ápolt, különösen a nikápolyi vállalat óta, de nem 
állott Angliával ellentétes platformon sem, a százéves háborúban semlegesnek 
mutatkozott. Az 1410-es évek elején az angol politika a Luxemburgok irányába 
fordult, s úgy ítélte meg: lehet realitása annak, hogy Zsigmond is Angliához köze-
ledjen. Az angol és a magyar követek az unió érdekében működtek már együtt a 
pisai zsinaton 1409-ben. XII. Gergely pápa hangsúlyozottan kérte az angol kép-
viselőket, Pisából jöjjenek Cividaléba, és vitassák meg az unió ügyét Zsigmond 
követeivel.1 IV Henrik német királlyá való megválasztása alkalmából nyomban 
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gratulált Zsigmondnak, ezzel is jelezvén, hogy az angol politika eltávolodott a 
Ruprecht-párti, Luxemburg Vencel-ellenes vonaltól.2 

1411-ben a kormányrudat IV Henrik betegsége miatt a kezében tartó 
Henrik walesi herceg követséget küldött Zsigmondhoz, részben azért, hogy az 
egyházpolitika, az eretnekek elleni harc terén összehangolják politikájukat.3 A 
trónörökös nem titkolt célja az volt, hogy leválassza a német királyi trónra 
emelkedett s korábban a franciákhoz húzó Zsigmondot a Valois-któl. A herceg 
követei felhatalmazást nyertek, hogy Anglia franciaellenes terveit a király elé 
tárják, valamint szövetséget kössenek vele.4 A herceg meg kívánta szerezni a 
király támogatását a következő évre tervezett franciaországi inváziójához.5 

Henrik tényleges, hosszú távú politikai elkötelezettséget várt Zsigmondtól.6 Az 
1411. április 29-i követutasítás rávilágít viszont arra, hogy nem Henrik herceg 
kezdeményezte a kapcsolatfelvételt, hanem a magyar király.7 Zsigmond már az 
angol követség előtt kapcsolatba lépett Angliával, s az 1411. évi követség csak 
erre adott válasz volt. Zsigmond tehát maga is gondolkodhatott azon, egyelőre 
természetesen a schisma leküzdéséért folytatott közös erőfeszítések talaján, 
hogy Angliával is megállapodást köt.8 Ezt látszik alátámasztani a magyar király 
egy későbbi megnyilatkozása is: Konstanzba érkezve 1417. januárjában azt 
mondta, már 1411-ben szövetséget kötött Angliával.9 

A levélváltások folytatódtak 1412-1413-ban is. Zsigmond maga is kezdemé-
nyezően lépett fel, és 1412. márciusában egy még szorosabb együttműködésre szólí-
totta fel IV Henriket, körvonalazta Anglia és a Luxemburgok országainak közös 
egyházi politikáját sőt, arra kérte, induljon keresztes háborúra a hitetlenek ellen.10 

2 1411: British Library (a továbbiakban BL) Additional MS. 24062, f. 148r. 
3 Max Lenz: König Sigismund und Heinrich der Fünfte von England. Ein Beitrag zur Ge-

schichte der Zeit des Constanzer Concils. Berlin 1874. 31-35. - A követség feje, John Stokes oxfordi 
magiszter igen vehemensen kikelt a husziták és wiklifiták ellen Zsigmond színe előtt, 1. Friedrich 
Bernward Fahlbusch: Hartong von Klux: Ritter König Heinrichs V - Rat Kaiser Sigmunds. In: 
Studia Luxemburgensia. Feitschrift Heinz Stoob zum 70. Geburtstag. Hrsg. Friedrich Bernward 
Fahlbusch, Peter Johanek. Warendorf 1989. 361. (30. sz. jegyz.). 

4 A követutasítást 1. 1411. febr. 26.: „Henricus [...] ad tractandum, conveniendum, et con-
cordandum cum Sigismundo [...] super quibuscunque ligis, confoederationibus, et amicitiis inter nos, 
[...] ac etiam de modo, forma et quantitate auxüii, subventionis seu subsidii, hinc inde tempore 
necessitatis mutuo ministrandi [...]" - Public Record Office/The National Archives, Kew, Surrey, 
Nagy-Britannia (a továbbiakban: PRO) Chancery Treaty Rolls: C 76/94. m21, vö. Thomas Rymer: 
Foedera, conventiones, literae, et cujuscunque generis acta publica inter reges Ángliae I-XX. London 
1704-1735. (ugyanennek másik kiadását 1. Hága, 1739-1745.). VIII. 674. (londoni kiadás); 1. továbbá 
Léon Mirot - Eugene Deprez: Les ambassades anglaises pendant la guerre de Cent Ans, catalogue 
chronologique. Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 59. (1898) 550-577, 60. (1899) 177-214, 61. 
(1900) 20-58. (1900) 25. sz, 172. sz , 173. sz.; Christopher M. D. Crowder: Henry V Sigismund and 
the Council of Konstanz, a re-examination. Historical Studies. The Fifth Irish conference of Histo-
rians. Ed. Gerald A. Hayes-McCoy. 4. (1963) 95. A követség iratait 1. PRO Exchequer: King's Re-
membrancer: Accounts Various, E 101/321. 9-10. sz, E 101/312/24, PRO Exchequer: Foreign Accounts 
Rolls E 364/45. section E; E 364/51. 

5 Lenz, M.: König Sigismund i. m. 31-35. 
6 BL Cotton MSS Vespasian, E l , E2.; Crowder, C. M. D.: Henry V, Sigismund and the Council 

i. m. 97.; BL Harleian MSS, 431. f. 102. 
7 Joseph Caro: Das Bündnis von Canterbury. Eine Episode aus der Geschichte des Constanzer 

Concils. Gotha 1880. 15, 16. - Lenz ezt nem fogadja el {Lenz, M.: König Sigismund i. m. 14, 25-26.). 
8 BL Cotton MSS Vespasian, F. l , F.2. 
9 Rymer, T.: Foedera i. m. (hágai kiadás) IV/2. 193. 

10 1412. márc. 12.: „[...] ac incremento totius reipublice firma et perpetua pace [...] reformata 
et stabilita sincere fraternitatis in violabili nexu contra paganos et infideles [...]. [...] debeamus simul 



Számított Anglia segítségére az unió létrehozásában tar tandó újabb egyetemes 
zsinaton. Egy angol követ hozta 1412 májusában Budára Henrik viszontvála-
szát, s feltehetően részt is vett azon a nagy „nemzetközi" konferencián, melyet 
Zsigmond éppen akkor tartott több európai fejedelem és egyházi méltóságviselő 
részvételével.11 A követ Zsigmond június közepén írott viszontválaszát vitte 
vissza Henrik királynak, melyben a király örömmel nyugtázta, hogy Henrik 
már részt is vállalt a schisma letöréséért folytatott küzdelemből, és XXIII. Já-
nos pápa segítségére küldi másodszülött fiát, Tamást, Clarence hercegét. Nyil-
ván a követ által küldött levélben erről is tudósította Zsigmondot IV Henrik.12 

Miután a követ hazaérkezett Angliába, IV Henrik egy újabb követséget indított 
Zsigmondhoz, mely azonban csak 1413. januárjában ért Magyarországra.13 

Amint Henrik walesi herceg 1413 márciusában a t rónra lépett, Zsigmond 
azon nyomban üdvözölte. Kifejezte azon reményét, hogy segédkezni fog neki „a 
kereszténység javáért" folytatott munkálataiban. Emlékeztette, hogy már apjá-
val, IV Henrikkel szeretett volna találkozni, hogy „a keresztény világ, mind az 
egyháziak, mind a világiak jóléte érdekében" közös programot dolgozzanak 
ki.14 Arra utalt, hogy a schisma megszüntetése érdekében Henrik herceg foly-
tassa a Lancaster-ház politikáját, s hangsúlyozta, Anglia ebben mennyiben le-
het a segítségére. Mindemellett azonban azt is leszögezte, hogy az Angliához 
való közeledése nem jelenti azt, hogy Franciaországgal szemben a védelmébe 
venné az angol érdekeket, s mindez nem érinti az angol-francia konfliktust, az 
unió létrehozásának ügyére szorítkozik. 1413 júniusában Zsigmond újfent Ang-
lia segítségére apellált az egyetemes zsinat összehívása érdekében.15 Mi több, 
augusztusi levelében arra kérte az angol királyt, „jelöljön meg egy helyet Itáliá-
ban vagy Németországban, amely alkalmas volna zsinattartásra".16 Az erre 
adott választ egy újabb angol követ vitte Zsigmondhoz, aki 1414. júliusáig a ma-

esse mutuaque nos ad invicem adunare ac insurgere contra infidelesf...]. consilio intendere valeamus 
pro pace facienda inter Fransigenas et tractare pertinentia ad consilium generale. [...] accepimus, 
quod gentes Anglicane facientes inter se partialitatem quandam, f...] propriis gentibus concertan-
tium in pace, f...] cum adiutorio vestro poterimus, inter dissidentes pacem facere et concordiam 
reformare. [...] In casu autem, quo pax et concordia nostro et vestro ministerio inter partes fieri non 
posset, tunc utique bonum videtur, quod ambo simul unam partem faveamus" - ZsO III. 1849. sz.; 
Regesta imperii XI. Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410-1437) I—II. Hrsg. Wilhelm Altmann. Inns-
bruck 1896-1900. (a továbbiakban: RI) II. 12225. sz.; Acta concilii Constanciensis I-IV Hrsg. Heinrich 
Finke et al. Münster 1896-1928. (a továbbiakban: Acta conc. Const.) I. 88. 

11 1412. máj.: [...] „Item von Sust mechtig poten von Engellant und von Frankreich und von 
andern Kunygen und steten von Welischen und Dewtschen Landen" - ZsO III. 2224. sz., Oklevelek 
Temesvármegye és Temesvár város történetéhez I. 1183-1430. Másolta és gyűjtötte Pesty Frigyes. 
Sajtó alá rendezte Ortvay Tivadar. (Temesvármegye és Temesvár város története IV) Pozsony 1896. 
I. 471.; Josef Aschbach: Geschichte Kaiser Sigmunds I-IV Hamburg 1835-1845. I. 441. 

12 1412. jún. 7: Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűjtemény 287 745.; ZsO III. 
2300. sz.; Acta conc. Const. I. 99.; RI II. I2229. sz. 

13 PRO Exchequer King's Remembrancer: Accounts Various: E 101/312/24. 
14 1413. (márc. 20. u.): ZsO IV 327. sz.; Acta conc. Const. I. 226. 
15 Oxford, All Souls College, MS 182. f. 113-115. 
16 ZsO IV 1027. sz.; Acta conc. Const. I. 173., 239-241.; Zsigmond és XXIII. János pápa megálla-

podásának egy példányát 1. BL Harleian MSS 3590., 1. még: Christopher M. D. Crowder: Constance Acta 
in English Libraries. In: Das Konzil von Konstanz. Beiträge zu seiner Geschichte und Theologie. Fest-
schrift Dr. Hermann Schäufele. Hrsg. August Franzen, Wolfgang Müller. Freiburg-Basel-Wien 1964. 480. 



gyar udvarban is maradt tartózkodott, s csak azután tért vissza Angliába. Ó 
vitte már a konstanzi zsinati meghívót is királyának Speyerből.17 Erre válaszul 
küldte a Zsigmondhoz az úgynevezett „koblenzi követség"-et az angol király, 
1414. augusztus-szeptemberében.18 Megtartva azonban semlegességét, termé-
szetesen Zsigmond VI. Károly francia királyhoz is hasonló tar ta lmú kérést inté-
zett.19 Angliától igen sokat várt Zsigmond. „Anglia, Franciaország és a német 
birodalom együttműködése a zsinat sikerének feltétele" - ír ta V Henriknek 
küldött levelében 1414 nyarán.20 

A Lancasterek valóban a szívükön viselték a schisma és a reform ügyében 
történő közös fellépést. Clarence hercege ugyancsak írt Zsigmondnak, hogy az 
egyház egysége érdekében való közös céljaik megvalósításában mindenben tá-
mogatja.21 Zsigmond abban is bízott, hogy a tekintélyes angliai egyetemekről 
érkező jogtudósok is támogatni fogják. Maga kérte az angol királyt, hogy küld-
jön néhány kánonjogi doktort és teológust Angliából, akik segítséget nyújtanak 
neki a zsinat előkészítésében, „a tárgyalási módszerek" megvitatásában.22 Már 
a zsinat megnyitása előtt formálódni látszott egy „angol-német blokk", az an-
gol és a birodalmi, valamint a magyar követek közös platformjának kialakítá-
sa.23 Zsigmond az. oxfordi és a cambridge-i reformer követekre is épített: közö-
sen leszögezték, akkor is együtt maradnak az unio et reformatio megvitatására, 
ha netán egyik pápa sem mondana le.24 Az angol király ki is jelölt nyolc megbí-
zottat Richard de Beauchamp, Warwick grófja vezetésével, akikkel Zsigmond a 
zsinati együttműködésről tárgyalhat.25 Konkrétan meg is fogalmazta Anglia állás-
pontját az egyház ügyében, „részletesen körülírta a megbeszélések tárgyát".26 

Zsigmond több alkalommal is kinyilatkoztatta, hogy már 1414-től állandó kap-
csolatban állt az angol követekkel.27 

* * * 

A történetírás Zsigmondot az 1410-es években hagyományosan mint 
Imperator Pacificus-t, a „béke és az unió apostolá"-t ábrázolja. Mind a kortár-
sak, mind a történészek kétszínűséggel vádolják Zsigmondot, amiért Angliában 
az unió oltárán megtagadta a korábban a franciákkal kötött szövetséget, cser-

17 Fahlbusch, F. B.: Hartong van Klux i. m. 362.; Speyer: RI II. 12254. sz.; Acta conc. Const. I. 
373-377. 

18 Charles L. Kingsford: King Henry V: a typical medieval hero. London 1903. 166.; Issues of 
the Exchequer, Henry III-Henry VI. Ed. Frederick Devon. London 1837. 333-334. 

19 ZsO IV 1028. sz. 
20 ZsO IV 2329. sz. 
21 BL Harleian MSS, 431 f. 113r.; RI II. 12229. sz. 
22 1414. (júl. vége): ZsO IV 2329. sz. 
23 Martin Kintzinger: Westbindungen im spätmittelalterlichen Europa. Auswärtige Politik zwi-

schen dem Reich, Frankreich Burgund und England in der Regierungszeit Kaiser Sigmunds. Stutt-
gart 2000. 120.; Lenz, M.: König Sigismund i. m. 172-175. 

24 Acta conc. Const. I. 239-241. 
25 Rymer, T.: Foedera i. m. (londoni kiadás) IX. 167. 
26 1414. okt. 20., Westminster: ZsO IV 2599. sz. 
27 Acta conc. Const. I. 387-388.; Gesta Henrici Quinti. The Deeds of Hemy the fifth. Ed. Frank 

Taylor, John S. Roskell. Oxford 1975. 56. (1. sz. jegyz.). 



benhagyva VI. Károlyt az angol támadások előestéjén.28 Azt is a szemére hány-
ják, hogy már a canterburyi szövetséget megelőzően titokban elkötelezte magát 
az angolok mellett, s béketeremtő kísérletei Konstanzban és Párizsban csak 
egy színjáték részei voltak. Főként a francia forrásokban tükröződik az a nega-
tív kép, miszerint a király tudatosan, s nem csupán hallgatólagosan, egy kato-
nai szövetség részeseként játszott szerepet Franciaország V Henrik általi lero-
hanásában, azaz végül is diplomáciai tevékenysége háborúra háborút szült.29 

„A császár foltot ejtett becsületén [...] az egyenes utakról letérve görbe u takra 
tévedt, [amiért] a franciák szemében gyűlöletes".30 

Magam nem osztom ezen véleményt, s azt kívánom igazolni, hogy a ma-
gyar király nem árulta el a békét, mindaddig a békéért és a békés megegyezé-
sért küzdött, amíg arra reális lehetőség volt. Zsigmond alapvetőn a béke híve 
volt, egész lényéből adódóan nem nyúlt a fegyverekhez, amíg nem volt muszáj, 
s az utolsó pillanatig közvetített a békéért, a schisma megszüntetésének alap-
feltételéért. Korábbi szövetkezése Angliával is a béke talaján állott, az egyház 
javáért köttetett , hogy mielőbb létrejöhessen egy, az unióhoz elengedhetetlen 
megegyezés Franciaországgal.31 Annyiban sem játszott kétkulacsos politikát, 
hogy lépéseiről mindig is hűen informálta mind V Henriket és VI. Károlyt is. 
Még a canterburyi szövetség megkötése után is azon nyomban értesítette a 
francia kormányzatot, feltárva VI. Károly előtt indokait.32 Angliába érkezve is 
meg volt győződve arról, hogy még mindig van esélye a béketeremtésnek: „ígé-
retéhez híven részletekbe menő tárgyalásokat folytatott a békével kapcsolatos 
különféle kérdésekről".33 Egészen addig nem adta fel a reményt, amíg a leghal-
ványabb esélye megvolt a kiegyezésnek a két fél között, még az után is, hogy az 
azincourt-i csata után megmerevedtek a frontvonalak. Csak akkor közeledett 
az angol szövetség felé, amikor a francia politika a békés kompromisszum min-
den esélyét eljátszotta, s hadi akciót in'dított az angolok ellen. Az angol króniká-
sok zöme a „béke küldötte"-ként láttatja Zsigmondot, és a látogatása céljaként 
az angol-francia békét várja.34 Angliában soha nem ábrázolták úgy Zsigmon-
dot, mint aki feladta volna a béke esélyét.35 Csak angliai tartózkodása alatt 
érett meg benne a gondolat, hogy ha áthidalhatalanok az Azincourt óta kien-
gesztelhetetlen felek ellentétei, más megoldást keres, hogy legalábbis az egyik 
fél szavazatát megnyerje a zsinaton. Anglia volt a kézenfekvő, az angol szövet-

28 Lenz, M.: König Sigismund i. m. 35-43., 56-60.; ZsO VI. 1301. sz. 
29 Jörg K. Hoensch: Kaiser Sigismund: Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit, 1368-1437. 

München 1996. 233. 
30 A vonatkozó rész szerzője Michel Pintoin. Chronique du religieux de Saint-Denys, idézi és 

ford. Csernus Sándor: A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország, 13-15. század. Bp. 
1999. 210. 

31 Acta conc. Const. I. 88. 
32 Acta cone. Const. I. 225-226. 
33 Chronique du religieux de Saint-Denys, VI. 17. Magyar fordítását 1. Csernus Sándor: Francia 

források Zsigmond párizsi tartózkodásáról. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kris-
tó Gyula tiszteletére. Szerk. Koszta László. Szeged 1995. 117. 

34 „imperátor Almannie volens reformare pecem inter régna" - A Southern Chronicle. In: Eng-
lish Historical Literature in the Fifteenth Century. Ed. Charles L. Kingsford. Oxford 1913. 278. 

35 Ernest F. Jacob: The Fifteenth Century. Oxford 1961. (The Oxford History of England 6.) 161. 



séggel bátran nézhetett szembe a francia és itáliai ftaíiokkal Konstanzban. 
Ugyanakkor Zsigmond à realitások embere volt, és belátta — főként miután pá-
rizsi közvetítései kudarccal végződtek —, hogy az adott politikai hangulatban 
nem fog sikerrel járni, ha foggal-körömmel ragaszkodik a béketeremtéshez. 
Pragmatikus volt annyira, hogy felfogja, a béke útja nem járható, és azzal fe-
nyeget, hogy nagy opusa, a zsinat is kudarcba fullad, hiszen csak a német nem-
zet szavazataival nem érhet célt. Eljutott addig a meggyőződésig, hogy ha nem 
köt szövetséget a Lancaster királlyal a Valois-k ellenében, s nem nyújt hallgató-
lagos támogatást Henriknek a francia koronára támasztott igényéhez, az az év-
tizedes állhatatos munka, amit a zsinat összehívásáért és a három pápa lemon-
datásáért folytatott, egyszeriben szertefoszlik. A konkrét politikai szituáció-
ban, egy szükséghelyzetben, mozgástere beszűkült, s ha ragaszkodni kívánt 
magasabb rendű céljaihoz, meg kellett tennie ezt a lépést. Többen úgy vélik, a 
canterburyi szövetségnek nem volt valós, a gyakorlati politikában alkalmazha-
tó jelentősége, inkább egyfajta szimbolikus üzenet volt, amiből sokat profitál-
hatott az angol kormányzat. V Henriknek nem Zsigmond fegyveres szerepvál-
lalására volt szüksége, hanem diplomáciai támogatására, s nem is várta el, hogy 
birodalmi vagy magyar seregek masírozzanak az angolokat megsegítendő a 
normandiai csatatereken.36 Zsigmond angliai útja során megbizonyosodott ar-
ról: ha nem akarja, hogy a zsinat szétszéledjen, szövetségre kell lépnie Angliá-
val.37 Mindazonáltal a forrásaink is arról tesznek tanúbizonyságot, hogy Zsig-
mond maga is úgy gondolta: ha meg is indul egy angol hadjárat, a zsinat sikere 
u tán visszatér eredeti álláspontjára, s újult erővel lesz képes közvetíteni megint 
csak a békéért. Ha elérte az egyház egyesítését, s sikerült új pápát választani, 
úgy vélte, visszatér a százéves háború kérdésére és megpróbálja újból békére 
bírni a küzdő feleket. Valóban, 1418-1419 utáni politikája is ezt igazolja. Egy 
katonai szövetség idegen terep volt a pacificator, a „nagy közvetítő" számára, s 
abban, amint ezt Henrik későbbi szemrehányásai is igazolják, mindig is kényel-
metlenül érezte magát. Nem Zsigmond szája íze szerint való volt, hogy seregek-
kel kelljen vonulnia a francia hadszínterekre, az ő igazi színtere a diplomácia, a 
per viarn compromissi volt. 1416-ban a realitás azonban az volt, hogy az azin-
court-i diadal és a francia hódítás lázában égő Angliával nem lehet elfogadtatni 
a francia békét. Angliába érkezve szembesült ezzel, s mivel egyre inkább kiáb-
rándult a francia diplomácia cselszövényeiből, fokozatosan jutott el az angol 
szövetség gondolatáig. A valóság az volt, hogy bármikor ú j ra kitörhet a háború. 
V Henrik égett a vágytól, hogy újabb francia hadszíntereken bizonyítsa a 
Plantagenet-igények jogosságát. 

Mindehhez az is hozzátartozik, hogy a konstanzi zsinatot megelőzően 
Zsigmond sokban elragadtatta magát, s egészen 1414-1415-ig kissé naivan áb-
rándozott arról, hogy — ha sikerült tárgyalóasztalhoz ültetni szinte az egész 
nyugati kereszténység képviselőit — valami új kezdődhet Európában, s a sok 
száz éve dúló háborúkat végre örök béke váltja fel. Elengedhetetlennek tartot-

36 Friedrich Schoenstedt: König Sigismund und die Westmächte 1414-1415. Die Welt als Ge-
schichte 14. (1954) 153-154. 

37 ZsO IV 2329. sz.; Schoenstedt, F.: König Sigismund i. m. 154. 



ta, hogy először is Franciaországon belül békítse ki az Armagnac-Orléans-i és a 
bourguignon pártot. Még 1413-ban felajánlotta, hogy még a zsinat megnyitása 
előtt Párizsba utazik, hogy békét teremtsen a ligák harcában. 1414-ben kérte, 
jelenjenek meg nála a hercegek, hogy a békéről tárgyalhassanak.38 Az ő közben-
járásával merülhetett fel a százéves háború konfliktusának azon rendezési ter-
ve, hogy a kezdeti ellenségeskedések lecsillapítására először is Henrik vegye fe-
leségül VI. Károly leányát, Katalint, majd egy többoldalú konferenciára jöjje-
nek össze az érintett hatalmak és rendezzék vitás kérdéseiket.39 Nem kétséges, 
Zsigmond tisztában volt azzal, hogy ezzel csupán időt nyerhet, s nem tudja elo-
dázni a háború kiújulását, de éppen erre volt szüksége, míg a zsinaton le lehet 
tétetni a pápákat és újat lehet választani. Egyelőre azonban nem adott nyílt vá-
laszt Henrik követeinek, s nem foglalt állást abban a kérdésben, hogy kit is illet 
a frankok koronája. Lebegtette ugyan, hogy adott esetben — kényszerhelyzet-
ben — kész lesz elismerni a Plantagenetek legitim jogait, ha a zsinat érdeke 
megkívánja, s szüksége van az angolok támogatására, de egyelőre nem nyilat-
kozott. 

Kulcsfontosságú Burgundia szerepe, illetve Angliához és a Luxemburgok-
hoz fűződő viszonya. 1414-ben még úgy tűnt, kibékíthetetlen ellentétek állítják 
szembe Zsigmondot a burgundi herceggel. Ez röviden abban ragadható meg, 
hogy Zsigmond német királynak nem volt ínyére, hogy a születőben lévő bur-
gundi állam birodalmi hűbéren bírt területeket is be kíván építeni „impéri-
um"-ába. Egyrészt a burgundi herceg nem tett esküt több birodalmi német bir-
tokáért, másrészt németalföldi előretörése s nem titkolt vágya egy önálló állam 
létrehozásáról, Zsigmond német uralkodóként elképzelt reformterveit is veszé-
lyeztették. Zsigmond nem volt hajlandó elismerni Antalnak, János burgundi 
herceg öccsének az öröklését Brabant, Limburg és Lothier hercegségekben s azt 
sem, hogy Antal önhatalmúlag annektálta Luxemburgot.40 Ennek érdekében 
Churban 1413-ban még „véd- és dacszövetséget" is kötött Zsigmond Orléans-i 
Károllyal, János burgundi herceggel szemben.41 Még inkább megerősítette Zsig-
mond Armagnac-párti elkötelezettségét, hogy 1414 februárjában az 1413-ban 
dédelgetett béketervét az orléans-i és a burgundi liga között meghiúsította Fé-
lelemnélküli János Párizs elleni fegyveres támadása.42 1414-ben, hogy tervei-
nek megnyerje az Armagnac-Franciaországot, Zsigmond szövetséget kötött VI. 

38 1414. (febr.-márc.): ZsO IV 1734. sz. - 1414 elején Zsigmond Itáliában tartózkodott, de nem 
messze a francia határtól, március végén Acquiban, majd áprilisban Nizzában és Astiban, vö. Engel Pál -
C. Tóth Norbert: Itineraria regum et reginarum. Királyok és királynék itineráriumai 1382-1438. (Segéd-
letek a középkori magyar történelem tanulmányozásához 1.) Bp. 2005. (a továbbiakban: Itineraria 
regum) 97. 

39 Acta conc. Const. I. 388-391.; Hoensch, J. K.: Kaiser Sigismund i. m. 231. 
40 Antal felesége, Luxemburgi Erzsébet (Zsigmond öccsének, János görlitzi hercegnek a lánya 

Luxemburg örököse) jogán érezte magát feljogosítva Luxemburg hercegségére. Brabant utolsó herce 
gének, Luxemburgi Vencelnek a halála után a hercegség a Luxemburg-házra szállt, amit a burgundi-
ak nem fogadtak el. 

4 1 1413. szept. 12., Chur: ZsO IV 1084. sz.; RI II. 12236. sz. Korábban az orléans-i oldalon állva 
munkálkodott a burgundiakkal való fegyverszünet létrehozásán, hogy a zsinaton tárgyalóasztalhoz 
ültethesse a teljes francia nemzetet, 1. 1412. júl. 11.: ZsO III. 2422. sz. 

42 ZsO IV 1734. sz. 



Károly királlyal Trinoban.43 Az Armagnac-Orléans-liga pedig hitet te t t a pápák 
letétele és a reformok keresztülvitele mellett: Armagnac grófja aláírta a fentie-
ket garantáló, az avignoni pápát semlegesítő narbonne-i egyezményt. Ekkor 
még semmi nem utalt arra, hogy 1416 közepétől homlokegyenest ellenkező 
irányt vesz Zsigmond diplomáciája, s elindul egyrészt Anglia, másrészt Burgun-
dia felé. 

1414-ben nem az angolok, hanem maga Zsigmond kezdeményezte az an-
gol-luxemburgi tárgyalások felújítását, s ő közeledett V Henrikhez. Ennek az 
együttműködésnek azonban még nem volt francia-, vagy Armagnac-ellenes éle, 
hanem egyértelműen a közös zsinati munkát volt hivatott előmozdítani. Ami-
kor Zsigmond 1414 júliusában a zsinatot előkészíteni hivatott speyeri tárgyalá-
sairól ú tnak indította Angliába követét, elsősorban az egyházi unió és a reform 
ügyében való együttműködésre gondolt, s nem pedig egy franciaellenes szövet-
ségben való részvételre.44 Mindenesetre Zsigmond fontosnak tar tot ta , hogy 
semmiképpen se kötelezze el magát Anglia oldalán, amíg VI. Károllyal nem tár-
gyalt ez ügyben s nem tárta elé, mire készül. Mindaddig, amíg Károly (illetve a 
kormányrudat kezében tartó Károly orléans-i herceg) válasza meg nem érke-
zett, az angol király nála lévő követeit Zsigmond visszatartotta.45 Még mindig 
bízott ugyanis abban, hogy legalábbis a zsinat idejére ideiglenesen kibékítheti a 
háborús feleket.46 Követét azzal küldte Párizsba, hogy VI. Károly fontolja meg 
az angolokkal való közös szövetségben való részvételt.47 A francia király válasza 
pozitív volt, V Henrik sem utasította el egy az egyházi unió érdekében a zsinat 
idejére kötendő hármas szövetséget. A Zsigmondnál lévő angol követeket úgy 
utasította újabb p rocuratiojáhan, hogy legyenek készek az ügy további, részle-
tekbe menő tárgyalására; de, ha a franciák vonakodnának egyezségre jutni, 
csak Zsigmonddal kössenek szövetséget.48 Henrik követsége 1414 augusztusá-
ban és szeptemberében tárgyalt Zsigmonddal Koblenzben.49 Ha formálisan 
nem is kötöttek szövetséget, megállapodásra jutot tak egy sor, az egyházat érin-
tő kérdésben, olyannyira, hogy az angol király ettől kezdve a szövetségesének 

4 3 1414. jún. 25.: ZsO IV 2170. sz. 
44 RI II. 12254. sz. 
45 1414. (jún. 25. u.): ZsO IV 2173. sz. 
46 A hármas szövetség tervéről 1. Walter Brandmüller: Das Konzil von Konstanz 1414-1418. 

(Konziliengeschichte) Paderborn 1991. 123. 
47 1414. júl. 25.: ZsO IV 2286. sz.; 1414. (aug.): ZsO IV 2411. sz. 
48 Meghatalmazás: 1414. júl. 23.: PRO Chancery Treaty Rolls: C 76/97. m22.; Deutsche Reich-

stagsakten unter Kaiser Sigismund VII-IX. Hrsg. Dietrich Keller. (Deutsche Reichtagsakten, Ältere 
Reihe, 1376-1486). München-Gotha 1878-1887.; X. Hrsg Heinrich Herre. Gotha 1906.; XI-XII. Hrsg. 
Gustav Beckmann. Gotha 1898-1901. (a továbbiakban: DRTA) VII. 142., 198.; Rymer, T.: Foedera i. 
m. (londoni kiadás) IX. 155-156. Követutasítások, kiutalások: 1414. júl. 16, Westminster: ZsO IV 
2263. sz.; 1414. júl. 16.: Issues of the Exchequer, 333-334.; 1414. júl. 16.: PRO Exchequer of Receipt, 
Issue Rolls: E 403/617 m8,; Követjelentések: PRO Exchequer: King's Remembrancer: Accounts 
Various, E 101/321/17 m2.; E 101/321/28. Elszámolás: 1414. (júl. 28-szept. 14.): ZsO IV 2312. sz.; Mirot, 
L. - Deprez, E.: Les ambassades anglaises i. m. 61. (1900) 27. Két követ szept. 9-én ért vissza, elszámo-
lásukat 1. PRO Exchequer: Pipe Office: Foreign Accounts Rolls E 364/48 Ar.; PRO E 364/48 Ev. 

49 Meghatalmazás: 1414. július 23, Westminster: [...] fédéra amicitiarium et ligarum - Rymer, 
T.: Foedera i. m. (hágai kiadás) IV/2. 86.; ZsO IV 2279. sz.. - A koblenzi tárgyalásokra 1. Sabine 
Wefers: Das politische System Kaiser Sigmunds. Stuttgart 1989. 46-53.; Lenz, M.: König Sigismund i. 
m. 36, 60.; Caro, J.\ Das Bündnis i. m. 16. 



tekintette és így is titulálta Zsigmondot.50 Maga Zsigmond azonban még 1414 
végén is úgy nyilatkozott, hogy az angolokkal való szövetség még nem köttetett 
meg véglegesen, „tervezett, de különböző akadályok miatt még meg nem kötött 
szövetségről" beszélt.51 

A koblenzi egyezséget hallgatólagosan a trinoi szerződéssel összhangban 
lévőnek tekintették a felek, így, ha hivatalosan nem is jött létre a nagy hármas 
szövetség, Anglia, az Armagnac-Orléans-i liga, valamint a német és magyar ki-
rály közös platformon állott Burgundiával szemben. 1414 nyarán Zsigmond 
még alapvetően mindig az 1413. évi francia (orléans-i) szövetség talaján áll, s 
ezzel még az sem állott antagonisztikus ellentétben, hogy az angol királlyal is 
megállapodásra jutott a schisma ügyében. Mind Trino, mind Koblenz éle Féle-
lemnélküli János ellen irányult. A trinoi szövetség a hagyományos Luxem-
burg-politika kereteibe helyezhető, ú j ra megerősítette a 14. század dereka óta 
szoros Valois-Luxemburg kapcsolatokat. Mi több, olyannyira az Armagnac-Or-
léans-i liga oldalán állt ezidőben még Zsigmond, hogy kifejezett javaslatokat 
tett a francia kormányzatnak — s a közben nála tartózkodó angol követek ezt 
hűen továbbították a westminsteri udvarba is — arról, hogy közösen lépjenek 
fel János és Antal burgundi hercegek ellen.52 

Ha a koblenzi tárgyalásokon létrejött megegyezést még nem is lehet szö-
vetségként értékelni, 1414 őszén viszont már Henrik kifejezetten felhatalmaz-
ta a konstanzi zsinatra és Zsigmondhoz küldött megbízottait, köztük rokonát, 
Richárd Beauchampot, Warwick gróíját, hogy szövetséget (liga, confoederatio et 
amicitia) kössenek.53 A zsinatra delegált angol követek jó része már Zsigmond 
német királyi koronázásán is részt vett 1414 novemberében, ahonnan, az ural-
kodó magyar és német kíséretével együtt folytatták utukat Konstanzba.54 A kö-
vetség világi feje, Richard de Beauchamp, Warwick earlje és Zsigmond között 
ekkor kezdődött egy szoros, baráti kapcsolat.55 Ennek azonban még semmilyen 
franciaellenes éle nem volt, sőt, 1414-ben maga az angol király is legfeljebb a 
zsinati együttműködésben gondolkodott, hiszen még az orléans-iakkal is a köl-
csönös barátsági szerződést készült kötni, megpecsételve azt Franciaországi 
Katalin hercegnő és V Henrik eljegyzésével.56 A szövetség nem irányult harma-

50 Schoenstedt, F. : König Sigismund i. m. 153-154. 
51 ZsO IV 2841. sz. 
52 1414. (aug. vége): ZsO IV 2410. sz. 
53 Prokuráció: 1414. okt. 20., Westminster: „[...] ligis, confoederationibus et amicitiis [...] 

contrahendis et inuendis, perpetuo vel ad tempus, ac nuper initis et contractis prorogandis ac etiam 
de modo, et forma, et quantitate auxilii, subventionis, [...] tractata, concordata et conventa fuerint" 
- PRO Chancery Treaty Rolls C 76/97 ml4-ml7. ; Rymer, T.: Foedera i. m. (londoni kiadás) IX. 
167-169.; ZsO IV 2599. sz. 

54 1414. okt. 27., Aachen: [...] missi in ambassiata regis ad imperatorem regem Hungarie, 
fratrem regis ad generalis concilium - PRO King's Remembrancer: Accounts Various E 101/321/ 28.; 
ZsO IV 2621. sz.; Mirot, L. - Deprez, E.\ Les ambassades anglaises i. m. 61. (1900) 27. CLXXX. sz. - A 
követ elkísérte Zsigmondot konstanzi útja során és csak 1417 tavaszán tért vissza Angliába, 1. PRO 
Exchequer: King's Remembrancer: Accounts Various E 101/70/1/573. 

55 Warwick zsinati követi elszámolását 1. 1414. (nov. 11-1415. máj. 11.): ZsO IV 2678. sz.; Mirot, 
L. - Deprez, E.: Les ambassades anglaises i. m. 61. (1900) 27. 

56 1413-ban kezdeményezi az angol diplomácia, hogy kössenek békét Franciaországgal {Rymer, 
T.: Foedera i. m. [londoni kiadás] IX. 35., 39., 68., 88., 91.). A tárgyalásokat Katalin, VI. Károly leánya 



dik fél ellen.57 1414 nyarán azonban az angol király eljegyzésének ügye késedel-
met szenvedett: az armagnac-orléans-i vezetés és Anglia között egyre inkább 
megromlott a viszony, s V Henrik nem akarta elkötelezni magát, míg nem tár-
gyalt Zsigmonddal és Burgundia hercegével. A Katalin eljegyzéséről tárgyaló 
követeit arra utasította, halasszák el az eljegyzést „amíg csak jónak látják".58 

Amíg Koblenzben tárgyaltak az angol követek Zsigmonddal, nem is született 
előrelépés Katalin eljegyzése ügyében, sőt, még októberben is arra utasítja kö-
veteit Henrik, hogy határozatlan ideig halasszák tovább a házasság ügyét.59 Az 
angol király tehát már a Beauchamp révén Zsigmonddal kötött szövetséggel 
sem tartotta összeegyeztethetőnek a francia házasságot, annak ellenére, hogy 
annak nem volt agresszív, Valois-ellenes éle. Mihelyt azonban Konstanzban 
kiderült, a római királynak szüksége van Anglia támogatására, Henrik nyereg-
ben érezhette magát, s szegény Katalin házassága így kútba esett. Az esemé-
nyek megállíthatatlanul az újabb háború, Azincourt irányába haladtak. 

1414 végén a Zsigmond király előtt Aachenben megjelent angol követek 
részletesen előadták és ismertették IV Henriknek a francia t rónra vonatkozó 
jogigényét, s Zsigmondtól messzemenően pozitív választ vártak. Maga a király 
is magabiztosnak tűn t a tekintetben, hogy a Luxemburg-ház támogatni fogja, 
vagy legalábbis elismeri a Plantagenet-igények jogosságát.60 

Megkönnyítette Zsigmond helyzetét, hogy a bourguignonokkal szemben 
kötött trinoi szerződés néhány hónapon belül valójában okafogyottá vált, miu-
tán VI. Károly 1414. szeptember 4-én Arrasban kibékült Félelemnélküli János-
sal.61 így az orléans-i párt nem szorult rá a Luxemburg uralkodó támogatására. 
Zsigmond azonban nemtetszését fejezi ki Károly hercegnek amiatt, hogy VI. 
Károly különbékét kötött Félelemnélküli Jánossal, mondván, a XXIII. János 
közvetítette béke egyoldalú, s nem jár teljes eredménnyel.62 

Burgundi Antal herceg azincourt-i eleste azután egy időre lecsillapította 
az indulatokat, bár Zsigmond nem járult hozzá, hogy IV János, Antal felesége 
új férjének gyermeke örökölje Brabantot. A kérdést azonban ,jegelték" — sze-
rencsére János csak 12 éves volt, s a hűbérbe való beiktatása még odébb volt —, 
s a fontosabb európai problémák miatt a felek felülemelkedtek rajta. 

A következő hónapok során Zsigmond egyre inkább közeledett Burgundi-
ához, csakúgy, mint János herceg a Luxemburg-politikához. 1415 márciusában 

és Henrik eljegyzéséről Warwick grófja vezeti Párizsban (1414. jan-aug.): Rymer, T.: Foedera i. m. 
[londoni kiadás] IX. 103.). A király értesíti Burgundia hercegét a tervezett házasságáról (Rymer; T.: 
Foedera i. m. [londoni kiadás] IX. 136.). 

57 Arnd Reitemeier: Außenpolitik im Spätmittelalter: Die diplomatischen Beziehungen zwi-
schen dem Reich und England 1377-1422. Paderborn 1999. 293. 

58 1414. jún. 18-22.: Rymer, T.: Foedera i. m. (londoni kiadás) IX. 140-141. 
59 1414. okt. 18.: Rymer, T.: Foedera i. m. (londoni kiadás) IX. 166. - Decemberben még tovább 

halasztják, a következő év februárjára, 1. Rymer, T.: Foedera i. m. (londoni kiadás) IX. 182. 
60 Gesta Henrici Quinti i. m. 17. 
61 Zsigmond el is panaszolta ezt Orléans-i Károlynak és a francia királynak (1414. okt. 14., 

Heilbronn: ZsO IV 2575. sz.; 1414. [okt. 15.]: uo. 2581. sz.; Schoenstedt, F. : König Sigismund i. m. 
154.). A király megdöbbenésének adott hangot és még közelebb került az angolokkal való szövetség-
kötéshez (Acta conc. Const. I. 232., 383-86.) 

62 1414. okt. 15., Heilbronn: ZsO IV 2581. sz. 



— azaz még az azincourti katasztrófa előtt — a burgundi herceg azzal az aján-
lattal fordult Zsigmondhoz, hogy „nagy segítséget" kap tőle, „ha a francia ki-
rállyal és a hercegekkel viszályát elsimítja". A herceg felajánlotta a maga és a 
burgundi párti francia prelátusok és követek „szolgálatait", ha az egyre inkább 
előretörő Armagnacokkal szemben támogatja, s ennek első lépéseként kibékíti 
a feleket.63 János fel is kereste Zsigmondot Konstanzban.64 A burgundi párt irá-
nyában azonban Zsigmond egyelőre „nyilvánosan" csak arról biztosította Féle-
lemnélküli Jánost, hogy célja a „hercegek" közötti béketeremtés. Nagyon fon-
tos az időtényező: 1415. július végén történt a kapcsolatfelvétel, amikor a soha 
nem látott nagyságú angol seregek már behajózásra vártak Southamptonban, s 
megindultak Harfleur ellen! Mindazonáltal Burgundia egyre inkább értéke-
sebb szövetségesnek tünt , mint az orléans-i liga, mivel Zsigmond politikai plat-
formjához sokkal több mindenben közelebb állt. Az egyházi reform terén a 
burgundiakat képviselték a gyökeres in capite és in membris megújítás leghí-
vebb bajnokai. 

Azincourt és a zsinat nyitánya u tán sok minden megváltozott. Armagnac 
grófja, VII. Bemard, Franciaország connétable-ja kezébe került a kormányrúd, 
aki a konzervatív orléans-i politikát folytatta: úgy tűnt, következetesen, az 
utolsó csepp vérig folytatja a harcot az angolok ellen, s e hosszúnak ígérkező 
háborúban a zsinat és a reform ügye megoldatlan marad, mert sem Anglia, sem 
Burgundia nem tudja megadni a Zsigmondnak a remélt támogatást. 

1415-ben azonban még messze áll Zsigmond az Angliával kötendő katonai 
szövetségtől. Szó sincs ekkor még katonai együttműködésről, a közös kompro-
misszumkeresés igénye állítja egymás mellé a két uralkodót. A Lancaster-dip-
lomácia természetesen tisztában volt azzal: nem nyerheti meg a Birodalom újon-
nan koronázott királyát, hogy a harcmezőkön a fegyverek szavával is adjon 
hangsúlyt támogatásának, de azt is jól látta, hogy zsinati szereplésével olyan ütő-
kártya került a kezébe, amivel nyomást gyakorolhat a megbékélésért és a 
schisma megszüntetéséért küzdő Zsigmondra, akire a tárgyalóasztal mellett két-
ség kívül számítottak. Zsigmondnak sem voltak kétségei afelől, miért kezdemé-
nyez újabb és újabb szövetségi ajánlatot a Lancaster-ház. Szilárdan ragaszkodott 
azonban a békéhez, amíg annak akár egy fikarcnyi esélyét is látta. 1415-ben, még 
az azincourt-i csata előtt arra kérte az angol királyt, „kössön fegyverszünetet 
Franciaországgal, s ő a tartós béke érdekében kész, amennyire a zsinat ezt lehe-
tővé teszi, minden erejével közreműködni; hangsúlyozza, hogy a háború az egész 
kereszténységre veszélyt jelent, mert felbátorítja a hitetleneket".65 1415 tava-
szán, még a harfleuri hadjárat előtt írt V Henriknek és megpróbálta eltántorí-
tani Franciaország megtámadásától. Amikor tudomást szerzett róla, hogy az 
angolok ostrom alá vették Harfleurt, Zsigmond követet küldött mindkét oldal-
hoz, hogy megpróbáljon fegyverszünetet kierőszakolni.66 Még amikor az angol 
csapatok Azincourt felé vonultak, akkor is megpróbált közvetíteni és elkerülni 

63 1415. márc. 30.: ZsO V 432. sz. 
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a fegyveres összeütközést.67 Követei, Nikolaus von Reibnitz és Här tung van 
Klux megbízást kaptak, hogy keressék fel a királyt a normandiai táborában és 
próbálják jobb belátásra bírni.68 A tragédia azonban elkerülhetetlenül bekövet-
kezett, a francia lovagság színe-virága megsemmisült, s teljesen új helyzet állt 
elő az európai politikai palettán: Anglia lett Európa új „erős embere". V Henrik 
Angliája kihagyhatatlanná vált a konstanzi rendezésből. Zsigmondnak egyetlen 
lehetősége maradt, hogy időt nyerjen és valamit megmentsen Franciaország 
nimbuszából és az európai egyensúlyból: ameddig csak lehet, megpróbálta kés-
leltetni a francia területek megszállását. Henriknek leveleket írt, melyben köz-
vetítőnek ajánlkozott a francia kormányzat felé, s megkísérelte rábírni, hogy 
csak az u t án foglalkozzanak a francia kérdéssel, s addig ne indítsa meg hadait, 
amíg az egyház ügyét nem rendezik.69 Egy állóháborúvá szélesedő konfliktus-
ban nincs esély arra, hogy a zsinaton egyáltalán megindítsák az egyházi reform 
kérdésének a tárgyalását. Még 1416 elején is arra igyekezett rávenni Henriket, 
hogy párizsi tárgyalásaiig ne indítsa el seregeit a normandiai hadszínterekre.70 

Januárban pedig döntésre jutott abban is: az év folyamán Angliába is elmegy, 
hogy közvetítsen a Lancasterek és a Valois-k között. Az aragóniai tárgyalásairól 
Franciaország felé tar tva követeit, Johann von Wallenrode/Wallenrodt rigai ér-
seket és Garai Miklós nádort előreküldte, angliai látogatását előkészítendő.71 

Lehetséges, hogy csak az Armagnac-párttal az egyház uniója érdekében megkö-
tött narbonne-i egyezmény — 1415. december 13. — aláírása u tán indította út-
nak követeit Párizsba és Angliába, s határozta el, hogy az egyezségbe az angol 
királyt is be kívánja venni.72 Azaz 1416 elején még azzal kereste meg V Henri-
ket, hogy az unió érdekében tegye félre az ellenségeskedést, és kössön, ha időle-
gesen is, megállapodást az orléans-i párttal. 

Zsigmond 1416. évi párizsi látogatása nem volt sikeres.73 A békekötés re-
ményével érkezett, „több ízben elmondotta, milyen fájdalommal tölti el a Fran-
ciaország és Anglia királyai között uralkodó megosztottság, s a liliom hercegei-
nek szégyenletes fogva tartása, s mondotta azt is, hogy kapcsolatba lépve Ang-
lia királyával, a békét helyreállítja".74 „Úgy tűnt, a császár nagy kedvet érez ah-
hoz, hogy egyetértést, vagy közvetítési lehetőséget találjon Franciaország és 
Anglia királyai között".75 Való igaz, Párizsba érkeztekor életben volt a VI. Ká-

67 Még Azincourt előtt, 1. 1415. júl. 15, Konstanz: ZsO V 863. sz. 
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rollyal — illetve az akkor hatalmon lévő armagnac-orléans-i ligával kötött — 
trinoi békeszerződés, valamint a narbonne-i egyezmény. Végeredményben 1416 
márciusáig Zsigmond ragaszkodott a hagyományos Valois-Luxemburg szövet-
séghez, és igen mssze volt még attól, hogy az angol-burgundi irányvonalhoz kö-
zelítsen. 

Zsigmondnak Párizsban 1416 tavaszán azonban — s nem csak az angol 
történetírók szerint — igen hűvös fogadtatásban volt része, vendéglátói éppen 
csak, hogy eleget tet tek a lovagiasság és a diplomáciai protokoll szabályainak, s 
éppen csak, hogy megkapta a fejedelmi személynek kijáró tiszteletet, de tudjuk, 
hogy ő és kísérete nem dúskált éppen az anyagi javakban.76 Rozgonyi István 
híradásából tudjuk, hogy bár a kíséretet élelemmel ellátják, „nem tudjuk, vajon 
fizetnek-e király urunknak vagy nem [...] még király urunknak sincs pénze".77 

Zsigmond több méltatlanságot s személyét ért sérelmet kellett, hogy elszenved-
jen. Közvetítései kísérleteit nem fogadta kitörő lelkesedés, a kormányrudat La-
jos dauphin, Aquitánia hercegének szerencsétlen halála (1415. december 8.) óta 
a kezében tartó Armagnac-Orléans-i liga ridegen elutasította Zsigmond „be-
avatkozását". Bernard, Armagnac grófja, ha nem is nyíltan, de felhánytorgatta 
a király előtt, hogy nem teljesíti a VI. Károllyal Trinoban kötött egyezség, vala-
mint az ő követei által is szignált narbonne-i megállapodás feltételeit, és egyre 
inkább az angolok ügyét támogatja. Zsigmond a status quo szerinti rendezés 
mellett próbált érvelni, de Armagnac grófja a javaslatok elutasítása és — geno-
vai, valamint spanyol segédcsapatok bevonásával — a fegyveres harc folytatása 
mellett foglalt állást, és erre bírta a királyi tanács többségét is. Úgy vélték, Bre-
tagne és a Francia Királyság más hercegeinek a segítségével a királyság testén 
ütött fájó seb, Harfleur könnyen visszafoglalható.78 Az orléans-iak fagyos eluta-
sítását látva Zsigmond összes optimizmusa és lelkesedése elszállt.79 Ezért is 
mondhatta panaszosan, hogy „rokonaim Franciaországban vannak, de az ango-
lokra tekintek úgy, mint leghívebb barátaimra".80 

Az orléans-iaknak a burgundiakkal való egyre inkább kibékíthetetlen el-
lentéte is nehezítette Zsigmond dolgát, főként miután a zsinaton Zsigmond fon-
tos támogatást kapott a hercegség követeitől és a burgundi párti francia egy-
házfőktől. Károly orléans-i herceg angol fogságban sínylődött, az orléans-i párt 
feje, Bernard, Armagnac grófja pedig úgy ítélte meg, Zsigmond az angolok és 
Félelemnélküli János herceg szekerét tolja. Az sem lehetett véletlen, s szimboli-
kusan is értelmezhető, hogy a „párizsi egyetem angol nemzete, valamennyi 
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mester és tanuló, megjelent Zsigmond kifejezett kívánságára a király előtt".81 A 
párizsi egyetem nyíltan a bourgignonokkal vállalt közösséget. Az Armagnac-liga 
nem volt hajlandó békét kötni. Ráadásul az Armagnac-Orléans-i párti francia 
hadvezetés az életben lévő fegyverszünet ellenére sem hagyott fel az angol állá-
sok, a La Manche-csatornán lévő angol területek elleni tengeri katonai vállalko-
zásokkal. Innen adódik az angol forrásokban megjelenő, s a korabeli angol közvé-
leményben — a királyi propaganda által is gerjesztett — duplicitas 
Gallicana-kép a franciák kétszínűségéről.82 Mi több, a háborúpárti Armagnacok 
helyzete a hatalom birtokában megszilárdult, minthogy áprilisban lelepleztek és 
véres leszámolással toroltak meg egy hatalomátvételi összeesküvést, amelyhez a 
burgundiak tevőleges támogatást nyújtottak. Armagnac grófjának nem okozott 
különösebb nehézséget, hogy a konspiráció mögött Anglia királyát is lássa, ez-
által erősítve a militáns közhangulatot, s az azincourt-i szégyenfolt lemosására 
buzdítson. Zsigmond tanúja volt a véres eseményeknek, éppen akkor tet te vol-
na az utolsó erőfeszítéseket a békéért, így belátta: legjobb, ha elhagyja Párizst. 

Zsigmondnak „teljesen megváltozott a véleménye, s Burgundia pártját 
jobban kedvelte, mint a franciákét".83 Erről az Armagnacok is tehettek, hiszen 
Rozgonyi István leveléből tudjuk például, hogy megnehezítették Zsigmond 
Angliába távozását: a kíséret számára a saluus conductus kiadása valószínűleg 
nagyon lassan haladt, ezért Rozgonyi már úgy érezte, nem akarják őket kien-
gedni az országból („király urunk Angliába igyekszik, [...] amennyiben a fran-
cia király tanácsadói engedélyezik út já t , ha azonban nem engedik meg, hogy 
odamenjen, azon lesz, hogy az angol király tanácsadói engedélyezzék, hogy a 
franciákhoz menjen").84 Zsigmond még Párizsban magához hívatta Kanizsai 
János esztergomi érseket és arra utasította, a burgundi herceg területein ke-
resztül utazzon és okvetlenül tárgyaljon vele az újonnan előállott helyzetről, 
vagyis, arról, hogy Armagnac az összes javaslatát mereven elutasította.85 

Nemcsak az Armagnacok felháborodását váltotta ki azonban, hogy Zsig-
mond a párizsi parlement-beli látogatásán önhatalmúlag lovaggá ütött egy Seignet 
nevű francia alattvalót, csorbítva így a szuverén francia királyi hatalom jogkörét, 
hiszen ez a kiváltság kizárólag Franciaország királyát illette volna meg. Mindez 
nem volt éppen szerencsés, időzítése kifejezetten káros volt, s az amúgy is igen el-
lenséges orléans-i párttal szemben csupán az ellentéteket mélyítette. Még azokat 
is maga ellen hangolta, akik az angolokkal való békekötés hívei lettek volna. A 
francia közvélemény egyértelműen egy franciaellenes irányvonal kezdeteként ér-
tékelte a „Seignet-ügyet", és a király későbbi angliai látogatásában ennek egyenes 
következményét látta. Ez pedig kifejezetten V Henrik malmára hajtotta a vizet. A 
Valois-k a párizsi látogatás előtt még arra számítottak, hogy Zsigmond egyértel-
műen elítéli Henrik agresszív, támadó hadjáratait, valamint Európa értésére adja, 
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milyen szilárd is az — éppen néhány hónapja, Trinoban és Narbonne-ban megerő-
sített — Luxemburg-Valois-szövetség. Ezzel szemben, látogatása végén úgy tekin-
tettek rá, mint aki nyíltan arra tör, hogy kétségbe vonja Franciaország szuvereni-
tását, továbbá nemhogy nem ítéli el a francia területeket megszállva tartó Angliát, 
hanem még Henrik felé tesz gesztusokat.86 

1416 tavaszára olyan politikai szituáció alakult ki, amelyben Zsigmond 
számára az Orléans-Armagnac párt ta l való további együttműködés nem ígért 
előnyöket. Nyilvánvalóvá vált számára, hogy Párizsban nem ju tha t megoldás-
ra.87 A király már úgy utazott Angliába, hogy a békés rendezésnek igen kevés az 
esélye, s más módot kell találnia — az angolokkal és a burgundiakkal való meg-
egyezést — céljai véghezviteléhez. A francia krónikás szerint „a lehető leggyor-
sabban" Angliába kívánt menni.88 Április 5-én írt Kanizsai János esztergomi 
érseknek: úgy döntött, személyesen akar tárgyalni az angol királlyal, a franci-
ákkal kötendő békéről, vagy — s ekkor már módosítja álláspontját — hosszú 
fegyverszünetről, továbbá annak a feltételeket illető nézeteiről.89 Trauhoz és 
Sopronhoz írt leveleiben már csak legalább fegyverszünetről beszél.90 Ugyanak-
kor 1416. április 30-án azt az instrukciót kapta a konstanzi német „nemzet", 
hogy azzal összhangban képviseljék Zsigmond álláspontját: a király nem adja 
fel a reményt egy hosszú fegyverszünet megkötésére és azért is megy Angliába, 
hogy a francia király leánya és az angol király közti házasságról tárgyaljon.91 

Zsigmond 1416. május 1-től 1416. augusztus 26-ig tartózkodott Angliá-
ban.92 V Henrik döntő jelentőséget tulajdonított a Zsigmonddal való esetieger. 
szövetségnek. Hónapokkal azelőtt, hogy Zsigmond Angliába érkezett volna 
Anglia már lázban égett. Látogatását az évszázad legnagyobb jelentőségű ese-
ményeként kezelték. Henrik uralma egyik legfontosabb mérföldkövének tartot-
ta, hogy a római király, a zsinat atyja, az unió bajnoka udvarába érkezik, hogy 
Európa sorsdöntő kérdéseiről tárgyaljanak. Zsigmond már követsége előtt tár-
gyalásokat kezdeményezett Félelemnélküli János burgundi herceggel, s felvá-
zolta egy hármas franciaellenes szövetségi blokk képét, amelyről — ha Zsig-
mond látogatása gyümölcsöző eredménnyel zárul — szeptember-október folya-
mán Calais-ben döntenek. A burgundi hercegnek nem is volt igazán más vá-
lasztása, minthogy az 1416 áprilisi bourguignon hatalomátvételi kísérlet elbu-
kott. A herceg az angolok melletti egyre nyíltabb kiállásra kényszerült. V Hen-
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rik ugyancsak szövetséget ajánlott Dietrich von Mörs kölni érseknek 1416 ápri-
lisában. Zsigmondnak is része lehetett abban, hogy éppen a londoni látogatása 
alatt írták alá a kölni érsek követei azt az egyezményt, amelyben az érsek per 
procuram hűségesküt tet t Anglia királyának és vállalta, hogy évi 200 lándzsát ál-
lít ki az angol hadseregbe tetemes évjáradék fejében.93 Az angol király III. Edward 
politikáját követve Franciaország keleti határát szerette volna szövetségesekkel 
körülbástyázni.94 Igen valószínű, hogy a tárgyalásokat előkészítendő s a Wallen-
rode-Garai követségre válaszul angol követek is érkeztek Zsigmondhoz, s francia-
országi tartózkodási helyein keresték fel.95 

Amikor Zsigmond út ra kelt Párizsból, még úgy gondolta, egy rövid diplomá-
ciai látogatás elegendő lesz tervei megvalósítására. Az angol koronának köszön-
hetően azonban sokkal tovább maradt angol földön. Úgy tűnik, az Armagnacok 
fejetlen bosszúpolitikiája ellenére, szíve mélyén még mindig hitt a békében. A ki-
rály még angliai tartózkodása első szakaszában is reménykedett egy, a zsinat tar-
tamára kötendő elhúzódó fegyverszünetben, s egészen július végéig, mindaddig, 
amíg Wittelsbach (II. [VI. 1) Vilmos straubingi bajor herceg, Holland, Zeeland és 
Hennenagu (Hainault) grófja csatlakozásával és közvetítésével sem oldódott a 
háborús feszültség, nem adta fel békepolitikáját. 

Mindazonáltal — annak ellenére, hogy az angol források békeszerzőként 
ábrázolják Zsigmondot — nincs kétségük afelől, hogy a király angliai útjának 
valós célja az, hogy megújítsa az 1411. évi, IV Henrikkel kötött szövetséget.96 

Sőt, több krónikás meg van győződve arról, Zsigmond szövetségesként érkezik, 
a szövetséget megújítandó ifirmataque interim et renovata alligancia una cum 
fraternitate prius contracta inter regem et imperatorem) a koblenzi megállapo-
dást franciaellenes politikai szövetkezésként értelmezve, mintha Walter 
Hungerford követjárása valóban sikeres lett volna és Zsigmond már akkor elkö-
telezte volna magát egy valódi szövetségben.97 A Liber Metricus is arról szól, 
hogy „megújították" egymás között „a testvériség ékességét", valamint „a meg-
állapodásokat megerősítették" (Chartis firmatur), viszont nem beszél békéről 
azon kívül, hogy „gyümölcsöző béketárgyalásokat folytattak" (tractatus pacis 
floruit inter eos), s nem pedig angol-francia viszonylatban.98 Capgrave szerint 
titokban már tárgyaltak a szövetségi szerződés megújításáról.99 Mindazonáltal 

93 1416. máj. 10., Westminster: Rymer, T.: Foedera i. m. (londoni kiadás) ix. 346. 
94 Chistopher T. Allmand: Henry V New Haven-London 1997. (Yale English Monarchs) 243. 
9 5 Monstrelet számol be arról, hogy Zsigmond Calais felé haladó kísértében angol követek is 

voltak, olyan számban, hogy Abbéville-be nem akarták beengedni a kíséretet, mert annyira szembe-
tűnő volt jelvényük, a vörös kereszt (Chronique d'Enguerrand de Monstrelet i. m. III. 136.; Csernus 
S.t Francia források i. m. 123.). 

96 „[...] firmataque interim et renovata alligancia una cum fraternitate prius contracta inter re-
gem et imperatorem" - Gesta Henrici Quinti i. m. 131. 

97 Uo. 
98 [Thomas Elmham] Elmhami Liber Metricus de Henrico Quinto. In: Memorials of Henry the 

Fifth, king of England. Ed. Charles Augustus Cole. (Rerum Britannicarum medii Aevi scriptores. 
Rolls series 11.) London 1858. 133. 

99 „[...] renovatur publice fraternitas inter imperatorem et regem, olim secretius initiata" -
John Capgrave: Liber de illustribus Henricis. Ed. Francis C. Hingeston. (Rerum Britannicarum 
Medii Aevi Scriptores. Rolls Series 7.) London 1869. 118. 



ez a meggyőződés azon is alapulhat, hogy Zsigmond és IV Henrik, valamint a 
kormányzó Henrik walesi herceg 1411-1412. évi levélváltása során a magyar 
király egyik 1412. évi levele tartalmazott egy olyan kötelezettségvállaló záradé-
kot is, amely arra az esetre vonatkozott, hogy „ha nem sikerül békét kötni 
[bámilyen Angliával hadban álló hatalommal] Zsigmond Angliának nyújt támo-
gatást".100 1416-ban ezt természetesen úgy értelmezték, hogy az „az egyik felet 
pártolja" (unam partem faveamus) az V Henrik pártja, s Franciaországgal 
szemben őt pártolja Zsigmond, ha „béke és egyetértés nem lehetséges a felek 
között" ipax et concordia non posset inter partes). A szöveg retorikája is arra 
utal, hogy a két szövetséges uralkodó, Zsigmond és a leendő V Henrik egymást 
mindenben támogatja, s nem is csak partnerek, hanem rokonok (fratres), atya-
fiak (cognatus), akiket közös vérségi kapocs (communio sanguinis) fűz össze.101 

Nem csupán a történtírók vélekedtek úgy, hogy a király élő szövetséget jön 
megújítani: Zsigmond Angliába előreküldött követe társaságában maga az an-
gol király is úgy nyilatkozott — a londoni lordmayor-nek adott utasításában —, 
hogy a szövetségi szerződés egyévi időtartamra való megújítására készül a ró-
mai királlyal.102 Igaz, a Gesta Henrici Quinti összeférhetőnek tar t ja azt is, hogy 
Zsigmond megújítja az angol szövetséget, s ezzel párhuzamosan munkálkodik a 
békéért is, azaz nem teljesen egyértelmű még ekkor, hogy az angol-luxemburgi 
szövetség franciaellenes lenne.103 Az is sokatmondó, hogy a Parlament tovább 
folytatta az ülésezést, azért, hogy, ha a szövetséget meg tudják újítani, azt 
nyomban ratifikálni is lehessen. A király egy időre berekesztette a húsvéti ülés-
szakot, elnapolta azt a május végére halasztott Szent György-napi ünnepig, majd 
újra megnyitotta Zsigmond érkeztével.104 A királynak tett rendkívüli gesztus 
volt, hogy külön a fejedelmi látogatás miatt halasztották el Szent György napját 
április 23-ról, ami még soha nem történt meg Angliában. V Henrik kifejezetten 
ez okból még egy statútumot is alkotott, hogy legyen joga elhalasztani az egyházi 
ünnepet. így Zsigmondnak alkalma nyílott betekinteni az Alsóház ülésébe is - itt 
azonban nem ragadtatta magát olyan akcióra, mint Párizsban. 

Henrik a külvilág számára is szokatlanul sokszor adott kifejezést Zsig-
mond iránt érzett nagyrabecsülésének és a diplomáciai protokollon túlmenő 
tisztességben részesítette az uralkodó német és magyar kíséretét. Zsigmond is 
úgy érezhette, különleges bánásmódban részesül. Az angol udvar szinte való-

100 „In casu autem, quo pax et concordia nostro et vestro ministerio inter partes fieri non posset, 
tunc utique bonum videtur, quod ambo simul unam partem faveamus" - Acta conc. Const. I. 92. 

101 „Sigismondos imperátor, qui communione sanguinis et cognatione summa cum Henrico 
rege conjungerentur" - [Robert Redmayne] Vita Henrici Quinti Redmanno auctore. In: Memorials 
of King Henry the Fifth i. m. 49. 

102 Calendar of the Close Rolls preserved in the Public Record Office. [1272-1509] I-XLVII. 
London 1892-1963. (a továbbiakban CCR) I. Henry V: 1413-1416: 108. 

103 „[...] habito etiam continuo sudore in tractatu pacis in personis propriis ipsarum im-
perialium" - Gesta Henrici Quinti i. m. 130. 

104 „[...] noluit dissuere parliamentum suum ante adventum eius [...] continuavit illud usque 
in quindenam festi" - Gesta Henrici Quinti i. m. 128.; „suspendit ad tempus cuncta parliamenti 
négocia, ducens eum ad festum sancti Georgii" - Thomas Walsingham: Chronica Monasterii Sancti 
Albani. The Saint Albans Chronicle, 1406-1420. Edited from Bodley Ms. 462 [Oxford] by Vivian H. 
Galbraith. Oxford 1937. 100. 



szerűtlen módon tobzódott a király számára nyújtott elismerésekben és kitün-
tetésekben. Végigolvasva a forrásokat, nem szabadulhatunk attól a gondolat-
tól, hogy Zsigmond látogatása egy jól megtervezett színielőadás volt, amit maga 
V Henrik rendezett. Az események egy precízen, de mesterségesen megterve-
zett koreográfiát követtek, a császári személy tiszteletére rendezett fogadások 
és ünnepségek, a fejedelmi ajándékok egymást érték. Soha uralkodó még nem 
részesült ilyen fogadtatásban Angliában. Mindezt olyannyira túlzásba vitték, 
hogy nyilvánvaló volt, Henriknek van nélkülözhetetlen szüksége Zsigmond tá-
mogatására. Amögött is a királyi propaganda állott, hogy már az év kezdete óta a 
templomokban Anglia szerte Zsigmond dicséretét zengték, a szentbeszédekben 
sorra megemlékeztek a király áldozatos tevékenységéről, állhatatos munkálko-
dásáról, amit az egyház egysége érdekében végzett. 1416. május 4-én Londonban 
Richard Ullerstone, Sarum (Salisbury) püspöke Zsigmondért mondott imát az 
aznapi misén, s „egy másik, a hitért küzdő (.zelator fidei) Makkabeusnak" nevez-
te.105 Amíg a francia krónikások úgy írnak Zsigmondról, mint „aki a rómaiak ki-
rályának és semper augustusnak címzi magát", az angliai források ódákat zengve 
a királyt „legkeresztényibb és legkiválóbb fejedelemnek" (christianissimus et 
superillustrissimus princeps) nevezik, vagy — megelőlegezve a császári címet — 
imperátorként szólnak róla.106 Már a konstanzi zsinaton dicsőítik Zsigmondot az 
angol követek: új Messiásként, a Béke Angyalaként, egy másik Gábriel Arkan-
gyalként, Krisztus rettenthetetlen bajnokaként, az egyház egysége leglángolóbb 
híveként, a legkeresztényibb királyként dicsőítették.107 

A korabeli híradások legmértéktartóbbja is ezer lovagra teszi Zsigmond 
kíséretének létszámát.108 Annyi bizonyos, hogy 300 hajó vitte át a kíséretet 
Calais-ból Doverbe.109 így akár a többszáz, 800-900 fős becslés sem tűnik meg-
alapozatlannak. Egyes források pedig még ennél is számosabb, 1500 fős kíséret-
ről szólnak.110 (Előtte Párizsban 800 fős kíséretről szólnak a krónikások, ezzel 

105 The Canonization of St. Osmund. Ed. Arthur R. Maiden. Salisbury 1901. 238.; Allmand, C. 
T.: Henry V i. m. 106. (20. sz. jegyz.). 

106 Clément de Fauquemberghe: Journal (1417-1436) I—II. Ed. Alexandre Tuetey. Paris 1903-
1915., idézi Csernus S.: Francia források i. m. 113.; Gesta Henrici Quinti i. m. 126. 

107 1416: „[...] ad regem Romanorum [Sigismundus] tunc existentem in Constantia pro pace 
ecclesie [...] quod in tanto fervore ecclesiastice unionis ultra mortales omnes ardebat desiderio [...]. 
Ecclesie sancte Dei suum pacis angelum, alterum Gábrielem, fortissimum in Christo principem 
Sigismundum [...] ferventissimum ecclesiastice unionis zelatorem pro extirpacione [...] scismatis 
iam nuper transmissit [...]" - ZsO V 1406. sz.; Acta conc. Const. III. 496. (Johannes de Wellis ara-
góniai angol követ). 

108 „venit in Angliám cum circiter mille equis" - Gesta Henrici Quinti i. m. 128.; „mille 
paratus equis" - Liber Metricus i. m. 133.; „Mille viris stipatus" - Capgraue, J.\ De illustribus 
Henricis i. m, 118.; 1000 fő: Lenz, M.: König Sigismund i. m. 89. 

109 „parantur regio mandato naves rostratae rnagnae trecentae" - [Friuli Titus Livius] Tito 
Livio Foro-Juliensis Vita Henrici Quinti regis Angliae. Ed. Thomas Hearne. Oxford 1716. 23.; 
„Regio tunc iussu naues rostrate magne trescente ad hunc Principem et eius commeatum deue-
hendum parantur, qui tranquillo mari ventisque secundis Douoriam in Angliám delati sunt" - The 
Latin Brut. In: Kingsford, C. L.: English Historical Literature i. m. 327. 

110 Hutchison, H.: Henry V i. m. 139.; 1416. ápr. 7,: Calendar of Close Rolls. I-XXIV London: 
Stationery Office, 1892-1927. Henry V Vol. I. AD 1413-1416. London 1929. 303. - Katona Win-
deckére alapozza értesülését 1400 lovagról (Cum 1400 Hungaris equitibus [circa] fretum britanni-
cum) - Stephanus Katona: História critica regum Hungáriáé [ex fide domesticorum et exterorum 
scriptorum concinnata] I-XLII. Pestini-[Budae] 1779-1817. XII. 247. 



áll összhangban a Londoni Krónika értesülése 800 lóról.111) 300 hajó bérleti dí-
ját biztosította az Exchequer V Henrik magánpénztárából, Dover várnagya pe-
dig felszólítást kapott, hogy foglaljon le mindenféle úszó alkalmatosságot jóval 
a király megérkezte előtt.112 A későbbi időszak adatait párhuzamként használ-
va megemlíthető, hogy még ennél is nagyobb, 1500 fős kíséretet látszik megerő-
síteni Csukovits Enikő a király római, illetve Aldásy Antal a milánói látogatása 
során.113 E. Kovács Péter kutatásai szerint a Romfahrt során 1432-1433-ban 
Luccába 1200, Riminibe 1500-1600, Sienába egészen pontosan 1532, Ferrarába 
pedig 1000 fővel vonult be a király.114 A zsinatra viszont 700-an kísérték el, de 
ez feltehetően csak a kíséret magját jelenti, őket fegyvernökök, apródok, csatló-
sok követhették. Sőt, 600 zsinati követ is a királlyal ment Aragóniába — igaz, 
egy aragón híradás nyomán tudjuk, hogy ebből csak 300 fő a király saját kísére-
te, a többi a zsinati küldöttség —, akik utóbb Franciaországba és Angliába is el-
kísérték, nem tudjuk viszont, a zsinatra érkező magyar követeket is ebben a 
számban, vagy a királyi kíséretben számolták-e.115 Mind a 300 hajó, mind az 
1000-1500 fő közé tehető kíséret nagysága rendkívül szokatlan, jóval számo-
sabb, mint amit egy szokványos diplomáciai látogatás kapcsán indokoltnak te-
kinthetnénk. Egyik-másik forrásunk ki is nyilvánítja azon véleményét, hogy in-
kább hasonlatos volt ez egy hadjáratra induló sereg behajózásának előkészüle-
teihez, s Zsigmond monumentális entourage-a is inkább egy hadi kompániára 
emlékeztetett. Zsigmondot Richard Beauchamp, Warwick grófja és Calais kapi-
tánya fogadta már Calais-ben, akiket az angol király meg is bízott azzal, hogy 
felügyeljék Zsigmond átkelését a Csatornán.116 A reprezentációban V Henrik 
sem akart elmaradni, hogy Anglia grandeur-jét sugallva gyakoroljon hatást a 
királyra és kíséretére. Másrészt szüksége is volt Zsigmondra nagyívű politikai 

111 Chronique d'Enguerrand de Monstrelet i. m. III. 134.; „com into Engelond with viii c hors" 
- A Chronicle of London from 1089 to 1483 written in the 15 th century and for the first time 
printed from MSS in the British Museum. Ed. Edward Tyrell, Sir Harris N. Nicolas. (MS Oxford, 
Bodleian Library, Harley 565 and MS British Library, Cotton, Julius B. i.) London 1827.; „with viii. 
C. hors" - Chronicon ab Anno 1189 ad 1556 ex Registro Fratrum Minorum Londiae. (Chronicle of 
the Grey Friars of London) I—II. In: Monumenta Franciscana. Ed. John S. Brewer, Richard How-
lett. (Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores. Rolls Series 4.) London 1858-1882. II. 166. 

112 1416. ápr. 7 , Westminster: CCR I. Henry V: 1413-1416: 303.; ZsO V 1750. sz.; „Omnes et 
singulas naves, ac alia vasa quaecumque ..." - Rymer, T.: Foedera i. m. (londoni kiadás) IX. 339. 

113 Csukovits Enikő: Egy nagy utazás résztvevői. (Zsigmond király római kísérete). In: Tanul-
mányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikő. Bp. 1998. 11-36.; Aldásy Antal: Zsigmond 
király viszonya Milánóhoz és Velencéhez római útja idejében. Bp. 1909. 59, 64 , 1. még: Wertner 
Mór\ Zsigmond király magyar kísérete Rómában 1433-ban. Századok 37. (1903) 907-920. - Csu-
kovits közli, hogy az aragón királytól, I. Ferdinándtól Zsigmond eredetileg 400 lovasra kapott 
salvus conductust, s azt kevesellvén, 1500 lovasra kért engedélyt. Zsigmond párizsi látogatásáról 1. 
Csernus S.: Francia források i. m. passim. 

114 E. Kovács Péter 1000-1500 közé teszi 1433. évi gubbiói kíséretét is, 1. E. Kovács Péter: „A 
szent koronára! Ez kedvemre telik." Zsigmond császár Luccában. Századok 141. (2007) 355-356.; 
Uő: L'imperatore Sigismondo a Gubbio. In: Annuario, Studi e documenti italo-ungheresi. Tra 
magiaristica e italianistica: cultura e istituzioni. Roma-Szeged 2005. 189. 

115 Acta conc. Const. III. 445.; 1415. aug, 29 , Narbonne: Pere de Falchs Ferdinánd aragón ki-
rályhoz - ZsO V 73. sz. 

116 Zsigmond 4 napig tartózkodott Calais-ban, ápr. 26. és 30. között (Itineraria regum i. m. 
100.). Beauchamp és Zsigmond jó kapcsolatáról 1. Paur István: Levéltári adatok a constanczi egy-
házzsinat alatt Zsigmond király udvari társaságában volt magyarokról. Magyar Sajtó (1856) 96. 



ábrándjához, így mindent megtett, hogy még Angliába érkezte előtt a Földre 
küldött, várva várt Messiásként ábrázolja Zsigmondot, aki majd megsegíti 
Anglia népét. 

Az is igazolja, hogy szokatlanul nagy jelentőséget tulajdonítottak a német 
király követségének, hogy — noha előzetesen az Exchequerben csupán egy há-
rom hónapos látogatás kiadásait különítették el — nem okozott problémát, 
hogy még egy hónappal megtoldják a király és kísérete angliai tartózkodását. A 
kincstár számára már a három hónapnyi vendégeskedés is rendkívüli érvágást 
jelentett, de úgy tűnik, nagyívú tervei megvalósításában a királynak semmi 
sem volt drága, hogy megnyerje Zsigmond rokonszenvét.117 A diplomáciai láto-
gatások korabeli protokolljában is meglehetősen szokatlan, hogy a teljes kíséret 
minden költségét magára vállalta az angol korona: az Exchequer gyakorlatilag 
korlátlan költségvetést irányzott elő a látogatás céljára, azaz Zsigmondnak és 
kíséretének, amerre csak mentek, nem kellett szűkölködniük, a korona kiren-
delt tisztségviselői fizettek mindent a helyszínen.118 Hihetetlen, hogy egy gróf-
ság egyévi jövedelmének megfelelő összeget, 5000 londoni márkát (3333 font) 
utaltak ki már márciusban, majd ezt követően még 2000 fontot különítettek el 
a kíséret elszállásolására és ellátására.119 Maguk a krónikások is ügy találták, a 
követség igencsak megterhelő az angol kincstár számára.120 Ezen kívül a Dover-
ből Londonba vezető ütőn, Zsigmond tervezett útvonalán az egyes városok — 
nem csupán a tervezett szálláshelyek — külön forrásokat kaptak, hogy élelmi-
szert szerezzenek be májusra, és töltsék fel raktáraikat borral a király érkezé-
sére. A királyi regale jog, a purveyance alkalmazásával később utalták ki a lefog-
lalt élelem árát, s a király élelmiszerbegyűjtőit pedig igen szigorúan védték, több-
ször is kihirdették, hogy felségsértés terhe alatt tilos bármiben akadályozni az 
udvari felvásárlókat.121 A nem megfelelő öltözetű udvari szolgáknak már márci-
usban gyapjút utaltak ki, hogy igazán az alkalomhoz illő öltözetben fogadhassák 
a német királyt.122 

Nemcsak illusztris személyek — a királyi család tagjai, Anglia legtekinté-
lyesebb főurai és főhivatalnokai, az egyház legmagasabb rangú képviselői — 
voltak hivatottak a Westminsterbe vezető út állomásain fogadni a római ki-
rályt, hanem Anglia összes nemesét, egyedülálló módon, már két héttel a király 
érkezése előtt Londonba rendelték, hogy illően fogadják Zsigmondot.123 A Gesta 
Henrid Quinti, Capgrave és Elmham 5000 fős nemesi fogadóbizottságról be-

117 Allmand, C. T.: Henry V i. m. 105. 
118 Albrecht Classen: Emperor Sigismund's visit to England in 1416. Archives für die Studium 

der neueren Sprachen und Literaturen 226. (1989) 278. 
119 Elszámolás: PPR Exchequer: Exchequer of Receipt: Issue Rolls: E 403/622 m. 13. 
120 Walsingham, T.: Chronica Monasterii Sancti Albani i. m. 102. 
121 1416. ápr. 8., Westminster: a király Kent alseriffjének - CCR I. Henry V: 1413-1416. 302.; 

Rymer, T.: Foedera i. m. (hágai kiadás) IV/2. 157. ; ZsO V 1754. sz. 
122 Rymer, T.: Foedera i. m. (hágai kiadás) IV/2. 156.; ZsO V 1693. sz. 
123 1416. ápr. 7., Westminster: „Quod universi et singuli milites et armigeri comitati praedicti, 

omnibus aliis praetermissis, et excusatione quaecumque cessante, in propriis personis suis, penes 
personam nostram [...] properent, et sestinent" - CCR I. Henry V: 1413-1416. 302.; Rymer, T.: 
Foedera i. m. (londoni kiadás) IX. 339.; ZsO V 1751. sz. 



szél, sőt, mások 20 ezres tömegről szólnak Doverben.124 Henriknek igen fontos 
volt az, hogy már a kezdet kezdetén jó benyomást tegyen a rómaiak királyára és 
így megnyerje magának Zsigmondot. A fogadóbizottságok listáját rendkívül 
gondosan állították össze, páratlan módon szinte egész Anglia „bemutatko-
zott" és tiszteletét tette Zsigmondnak. Elsőként Doverben a Lancaster-ház leg-
ifjabb tagja, Humphrey, Gloucester hercege, a király öccse és Thomas Montagu, 
Salisbury grófja, a Lancaster-ház hű támasza, a franciaországi harcok hőse fo-
gadta.125 Canterburyben V Henrik diplomáciájának egyik legfőbb oszlopa, Hen-
ry Chichele, Canterbury érseke látta vendégül. London felé haladva újabb két 
Lancaster-házi herceg tette tiszteletét, János, Bedford és Tamás, Clarence her-
cege, Aumâle grófja, IV Henrik ifjabb fiai, majd a nagy írfóldi báró, James Butler, 
Ormonde grófja is.126 Rochesterben a király egyik legbefolyásosabb tanácsadója 
és diplomatája, Sir William Bourchier, a Tower várnagya, utóbb Eu grófja, látta 
vendégül.127 Ugyancsak Rochesterben fogadta Thomas, Lord Camoys, Henrik 
kormányzatának másik oszlopos tagja, az angol diplomácia jeles képviselője.128 

Londonig kísérte még Reynold, Lord Grey of Ruthin, a Lancaster-ház egyik leg-
régebbi harcostársa; John Mowbray, Norfolk hercege, az egyik tekintélyes angol 
főúri család tagja.129 Ugyancsak fogadták Zsigmond régi, konstanzi ismerősei, 
Henrik hozzá küldött követei: Philip Morgan, Worcester és Ely püspöke; John, 
Lord Tiptoft, az Alsóház elnöke, Aquitánia sénéchalja, aki majd 1416 szeptembe-
rétől Anglia állandó követeként kapott helyet Zsigmond kíséretében.130 Végül 
London falai előtt a lordmayor és a polgárok küldöttsége tisztelgett a király előtt. 

124 „[...] et summe ac honorificentissime susceptus est a Rege obuiante sibi cum xx. milibus 
decenter ornatis et introducente in ciuitatem London cum magna gloria" - A Northern Chronicle. 
In: Kingsford, C. L.\ English Historical Literature i. m. 287.; „Rex vero prope Londonias, cum 
quinque millibus procerum stipatus, et satis solemniter obviavit, exceptis civibus Londoniarum" -
Capgrave, J.\ De illustribus Henricis i. m. 118.; „Millibus hinc quinque procerum stipatus ibidem, 
Civibus exceptis, Rex veneratur eum" - Liber Metricus i. m. 133.; Gesta Henrici Quinti i. m. 131. 

125 Anne Curry: Montagu, Thomas, fourth earl of Salisbury 1388-1428. (Oxford Dictionary of 
National Biography) Oxford 2004.; Online kiadás: 2006. (a továbbiakban: ODNB) 
fhttp://www.oxforddnb.com/view/article/18999, letöltve: 2007. jún. 15.]. 

126 Gerald Harriss: Thomas, duke of Clarence (1387-1421). ODNB 
[http://www.oxforddnb.com/view/article/27198, letöltve: 2007. jún. 15.] Az úgynevezett Friuli Livius 
fordítója, azaz a Titi Livii Foro-juliensis Vita Henrici Quinti regis Angliáé című munka angol fordí-
tója egy önálló memoárt is beiktatott a művébe, Ormond negyedik grófjának, James Butlernek 
(1390-1452) a visszaemlékezéseit. Butler is szól Zsigmond fogadásáról, 1. Kings ford, C. L.: English 
Historical Literature i. m. 64-65.; Elizabeth Matthew: Butler, James, fourth earl of Ormond (1390-
1452). ODNB 
[http://www.oxforddnb.com/view/article/4187, letöltve: 2007. jan. 22.]. 

127 Carole Rawcliffe: Bourchier, Sir William, count of Eu (c. 1374-1420). ODNB 
fhttp://www.oxforddnb.com/view/article/50242, letöltve: 2007. jún. 15.]. 

128 John L. Leland: Camoys, Thomas, Baron Camoys (c. 1350-1420/21). ODNB 
[http://www.oxforddnb.com/view/article/446L letöltve: 2007. jún. 15.]. 

129 R. Ian Jack: Grey, Reynold, third Baron Grey of Ruthin (c. 1362-1440). ODNB [http:// 
www.oxforddnb.com/view/article/11553. letöltve: 2007. jún. 15.]; Rowena E. Archer. Mowbray, John (V) 
second duke of Norfolk (1392-1432). ODNB [http://www.oxforddnb.com/view/article/19453, letölt-
ve: 2007. jún. 15.]. 

130 Richard G. Dauies: Morgan, Philip (d. 1435). ODNB [http://www.oxforddnb.com/view/ article/  
12231, letöltve: 2007. jún. 15.]; Linda Clark: Tiptoft, John, first Baron Tiptoft (c. 1378-1443). ODNB 
[http://www.oxforddnb.com/view/article/27470, letöltve: 2007. jún. 15.]. 



A Zsigmondnak 1416 februárjában a király meghívását vivő angol címerkirály, 
a Térdszalagrend őre (Garter King of Arms) William Bruges olyan bensőséges 
kapcsolatot alakított ki a magyar királlyal, hogy Zsigmond Londonba érkezte 
után nyomban fel is kereste őt annak London melletti, Kentish Town-i házá-
ban.131 

Zsigmondot sokkal látványosabb külsőségek közepette, sokkal nagyobb 
pompával és tisztelettel fogadták, mint másfél évtizeddel korábban II. Mánuel 
bizánci császárt. Sokatmondó, hogy az egész Lancaster-dinasztia képviseltette 
magát. Ha csak a követség fogadásának a költségeit nézzük, Mánuel ügyszól-
ván jelentéktelen figura, a kincstár kiadásai eltörpülnek a „Kereszténység 
Caesarja", Zsigmond utazására fordított költségek mellett.132 Se szeri se száma 
az ajándékoknak, amit a király angol földön kapott: a későbbiekben ezeket a 
kelyheket, arany- és ezüsttárgyakat, ékszereket pénzzé tette Konstanzban.133 

Zsigmond tiszteletére a korabeli Anglia egyik legnagyobb zeneszerzője, John 
Dunstaple két motettát is szerzett, amit augusztus 21-én, a canterburyi székes-
egyházban, a szövetségkötés alkalmából rendezett ceremónián adtak elő.134 

Henriknek kiváló érzéke volt a hatáskeltéshez, az imázsépítéshez. A foga-
dás is egy szimbolikus értékű kirakat-esemény volt, amelynek a koreográfiájá-
ba a király óriási energiát ölt, hogy kifejezésre juttassa, az erőtől duzzadó Ang-
liajelentős hatalmi tényező. Nem egyszerűen „hatalmi parádé" volt ez, hanem 
egy tudatos politikai program része. Már Konstanzban is gyakran látták vendé-
gül az angolok a német nemzetet, „arany- és ezüst edényekben felszolgált", 
„nyolcfogásos lakomákon", ahol „aranyba és ezüstbe öltözött" színészek misz-
tériumjátékokat adtak elő.135 Mindez azt sugallta, Anglia elég erős ahhoz, hogy 
bármely hatalommal szembe tudjon szállni, aki megsérti köreit. Anglia meg fog 
torolni minden, a népét ért sérelmet és Isten segedelmével igaz háborút visel az 
álnok s Istennek nem tetsző módon hadakozó franciák ellen (our just quarrel).136  

1416-ban megfogalmazták, hogy „Anglia királya császár a saját királyságában, 
senki másnak csak Istennek nem engedelmeskedik".137 Zsigmond látogatása arra 

131 Gesta Henrici Quinti i. m. 56. (1. sz. jegyz.); Adrian Ailes, Bruges, William (c. 1375-1450). 
ODNB íhttp://www.oxforddnb.com/view/article/50120. letöltve: 2007. jún. 15.]; The Environs of 
London. Vol. III. County of Middlesex. London 1795. 342-382. lhttp://www.british-history.ac.ukVre-
port.asp?compid—45443&strquerv=sigismund, letöltve: 2007. szept. 1.]. 

132 Donald M. Nicol: A Byzantine Emperor in England: Manuel's visit to London in 1400-
1401. University of Birmingham Historical Journal 12. (1970) 204-225. 

133 a baseli zsinaton is tudjuk, hogy az angol királytól 6 arany, 24 aranyozott és számtalan 
ezüstláncot kapott , 1. Horváth Henrik-. Zsigmond király és kora. Bp. 1937. 188-189. 

134 John Dunstable-. Complete works. Eds. Manfred F. Bukofzer, Margaret Bent, Ian Bent, 
Brian Trowell. London 1953.; 1970. 29, 32. 

135 Ulrich von Richental: Chronik der Constanzer Concils. Transi. Louis R. Loomis. In: The 
Council of Constance: the Unification of the Church. Eds. John. H. Mundy, Kennerly M. Woody. 
New York 1961. 104, 147, 194. (52. sz. jegyz.). 

136 Michael Prestwich: The Three Edwards. War and State in England 1272-1377. London 
1990. 165. 

137 John Page katonaköltő 1419. évi Siege of Rouen című versében megjelenik: „He ys Kyng 
excellent / And unto none othyr obedyent, [...] / But only unto God almyght, / With-yn hys owne 
Emperoure / And also Kyng and conqueroure", idézi Kingsford, C. L.: Henry the Fifth i. m. 168. 
( # # jegyz.). A teljes szöveg kiadását 1. Brut, or The Chronicles of England I—II. Ed. Friedrich W. D. 
Brie. (Early English Text Society) London 1908. II. 404-422. 



is módot adott, hogy Anglia kifejezze önnön identitását és hangot adjon politi-
kai tekintélyének. 

A doveri partraszálláshoz kötődik egy azóta az angol köztörténeti emléke-
zetben legendássá vált esemény A látogatás előtt attól tartottak, hogy Zsigmond 
majd Anglia királyságát is megpróbálja az Impérium joghatósága alá vonni, és a 
királyt hűségesküre bírni. Humphrey, Gloucester hercege, a király öccse ezért 
nem engedte partra szállni Doverben Zsigmond német királyt, amíg az meg nem 
ígérte, hogy Anglia fölött nem gyakorol császári főhatalmat.138 „A herceg a vízbe 
lovagolt, kardját a császár felé emelte és nyilatkozatot követelt tőle, hogy nem 
azért jött angol területre, hogy a király hatalmán csorbát ejtsen".139 Egyes forrá-
sok tudni vélik, Zsigmond egyenesen azért jött Angliába, hogy hűbéri esküt 
kényszerítsen ki Anglia királyától.140 Az úgynevezett „Livius-fordító" még to-
vább megy: „Anglia összes jelen lévő rendjei kivont karddal a vízbe rontottak" és 
kifejezték, hogyha „a császár úgy jött, mint egy a saját uralma alatt lévő ország-
ba, vagy császári hatalmával bármilyen módon élni kíván, készek ellenállni",141 

hogy megvédelmezzék Anglia autoritását, a király Imperiall Maiestie-jét. Glou-
cester ki akarta nyilvánítani Anglia szuverenitását, hogy Zsigmond ne is próbálja 
meg Anglia „impériumá"-ban érvényre juttatni a császári főhatalmat. A történet 
egy másik szövegemléke szerint nem Gloucester, hanem a Zsigmonddal szoros 
kapcsolatban álló Richard Beauchamp, Warwick grófja rántott kardot az angol 
nemzet érdekeiért, már Calais-ba megtagadva a belépést, ha a császár nem eskü-
szik meg arra: nem csorbítja Anglia jogait.142 Zsigmond megígérte, senki nem 
csorbíthatja Anglia királyának felségjogait.143 Ezzel Zsigmond „elismerte", Hen-

138 Charles L. Kingsford: A legend of Sigismund's visit to England. English Historical Review 
26.(1911) 750-751. 

139 The Brut i. m. In: Kingsford, C. L.: English historical literature i. m. 66., 160.; Redmayne, 
R. \ Vita Henrici Quinti i. m. 49. 

140„Sigismundus [...] venit in Angliám tributum petere a dicto Rege Henrico, et de quo tene-
bat terras suas diligenter inquirendo. Cumque hoc audisset predictus rex extracto ense Imperátori 
dicit: Quod a nullo homine vel principe tenebat nisi per solum gladium. Quod Imperator audiens 
deinceps non petiuit tributum." - Chronicon Regum Angliae, Jesus College, Oxford. MS. 29, ff. 
1-143.; Kingsford, C. L.: A legend i. m. 751. 

141„the Duke of Glowcester, and all the other estats of England that were present, went into 
the water against the Emperor, with their swords drawen in ftheir] handes, and by the mouth of 
the saide Duke they saide vnto him: That if they intended to enter the lande as the Kings friends, 
and as a mediator to intreate for the peace, he shoulde be suffered to arryue, and if he woulde enter 
as an Emperor, as into a Realme as vnder his Empire, or any thinge of his Imperiall power therein 
to commaunde, they were ready to resist his entrie in the Kings name. And this was deuised for 
sauinge of the Kings Imperiall Maiestie, which is an Emperor in his Realme. And when the 
Emperor had aunswered that he came as the Kings friend, as for a mediator of peace, and not as an 
Emperor of this Realme, then the Duke with all his Lordes went out of the water and receaued the 
Emperor wth the most honnor he coulde, and that might he deuise." - First English Life of king 
Henry the Fifth, by the Translator of Livius. Ed. Charles L. Kingsford. Oxford 1911. 67. 

142 „Antequam Sigismondus in portu esset, Varvicensis comes, una cum his qui ei adjunge-
bantur, quaerit ab eo cur in Angliám pervenisset, tuto licere sine periculo e navibus descendere 
affirmans, se benevolo animo in Henricum esset, aut de pace cum eo ageret." - Redmayne, R.: Vita 
Henrici Quinti i. m. 49. 

143 „Nihil se contra superioritatem regis praetexere." - Thomas Walsingham: História Angli-
cana 1272-1422 I—II. In: Chronica Monasterii Sancti Albani & História Anglicana. Ed. Henry 



rik autoritása „nem kisebb a Római Impérium császára tekintélyénél", maga is 
„császár a maga királyságában" (.Emperor in his Realme).144 

A korabeli angol források közül jó néhány meg sem említi Gloucester fellé-
pését a császári főhatalom ellenében, ezért is van az angol történetírók zöme 
Charles Lethbridge Kingsford óta azon a véleményen, hogy a történet nem va-
lós eseményen alapszik, csupán „legenda", amely azonban valós — Zsigmond 
franciaországi, császári főhatalmát manifesztáló szimbolikus aktusaiból szár-
mazó — félelmeket tükröz. Nem valószínű, hogy az adott politikai helyzetben 
Zsigmonddal szemben az angol politika megengedhette volna magának, hogy 
ilyen összetűzésbe bonyolódjon. Anglia sokkal inkább rá volt utalva a király tá-
mogatására, mintsem szembe kívánt volna szállni Zsigmonddal. Nem gondo-
lom, hogy Zsigmond Angliában is meg akart volna próbálkozni valamiféle fel-
sőbb impériumi joghatóság manifesztálásával a császári univerzalizmus szelle-
mében. Zsigmondnak sem fordult meg a fejében, hogy megkíséreljen valami-
lyen a párizsi parlement-beli lovaggá ütéshez hasonló jelképes aktust, Angliára 
neki is igen nagy szüksége volt. Ha meg is történt Gloucester hőstette, kizáró-
lag az ifjú lovag, a király legifjabb öccse egyéni akciójáról lehetett szó, semmint 
arról, hogy Angolhon hivatalos álláspontját képviselte volna. A legenda alapja 
az lehet, hogy a herceg fellépése egyébként kiválóan illeszkedik az V Henrik-fé-
le külpolitikába, s a birodalmi szupremácia kiterjesztésével szembeni fellépés 
története teljesen hitelesnek tűnhetett . A legenda valójában a henriki űj Anglia 
politikai ideológiáját fejezi ki. A Gloucester-legenda üzenete az, hogy Anglia 
sohasem fog meghajolni egy külföldi uralkodó előtt, legyen az akár maga a 
császár. Az angol koronának tudatosítania kell az idegen monarchában: Azin-
court után ez már egy másik Anglia. 

Az itt megjelenő ideológiával áll párhuzamban Henrik „imperialista" ide-
ológiája és annak reprezentációja, melynek természetesen felszínre kellett ke-
rülni Zsigmond látogatása idején is. A király a korabeli politikai irodalomban 
szintén úgy szerepel, mint egy olyan uralkodó, aki senki másnak, csak a Min-
denható Istennek van alávetve, egyedül neki engedelmeskedik. Henrik hosszú 
távra rendezkedett be, szisztematikus területfoglaló háborút vívott. Ehhez vi-
szont szüksége volt Zsigmond szövetségére, aki egyedül lehetett volna képes 
arra, hogy keresztezze Henrik terveit Franciaországban. Az angol diplomácia 
joggal tar thatot t attól, hogy — ha nem sikerül megszerezni Zsigmond hallgató-
lagos beleegyezését a francia trón megszerzéséért indított újabb hadjáratokhoz 
— Anglia vele szemben nem lesz képes e tervek sikeres megvalósítására. A 
történet azt is kifejezésre juttatja: V Henrik úgy gondolta, hogy Zsigmonddal 
nem lehet szembemenni, de Anglia integritását és erejét is tudtára kell adnia. 

Mire Zsigmond Londonhoz ért, V Henrik — páratlan módon — a falakon 
kívül várta. Az angol király átkelt a Temzén, és Southwarkban fogadta vendé-

Thomas Riley. (Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores. Rolls Series 28.). London 1863. II. 
462. 

144„this was deuised for sauinge of the Kings Imperiall Maiestie, which is an Emperor in his 
Realme." - First English Life of king Henry the Fif th i. m. 67. 



gét.145 A két uralkodó megölelte és megcsókolta egymást: „a legmeghittebb ba-
rátsággal, a legnagyobb és kölcsönös jóakarattal ölelték egymást keblükre".146 

Zsigmond is leszállt a lováról — nem hagyva kétséget afelől, hogy ott és akkor 
nincs szándékában autoritását, felsőbbrendűségét jelezni —, majd kéz a kézben 
mentek be Londonba.147 

A diplomáciai etikettben az is példa nélkül állt, hogy egy uralkodó a saját 
palotájában szállásolja el fejedelmi vendégét, s maga költözzön át egy másik 
szálláshelyre. Henrik Zsigmond részére kiürít tette a Westminster Hallt, és át-
költözött a látogatás időtartamára a canterburyi érsek londoni rezidenciájába, 
a Lambeth-palotába.148 Mi több, a másik állandó királyi lakosztályt, a windsori 
várat is vendége rendelkezésére bocsátotta, melyet már megérkezése előtt elő-
készíttett Zsigmond és kísérete számára, hogy amikor a magyar királyt a Térd-
szalagrend lovagjává emeli, ott szállhasson meg. Joggal mondhatta Zsigmond 
az angol követeknek visszatérve Konstanzba, hogy „mindazokhoz a helyekhez 
képest, ahol csak eddig járt, Anglia maga a paradicsom".149 

1416. május 24-én az elhalasztott Szent György-ünnepen a windsori Szent 
György-kápolnában, a Zsigmondot a Térdszalagrend lovagjává ütötték és felru-
házták a rend insigniájával, melyet ezentúl „a császár minden nyilvános gyűlé-
sen és nevezetes eseményen magán viselt".150 Az a rendkívüli kegy is sokatmon-
dó, amiben részesült: a krónikások is megemlékeznek róla, hogy a ceremónián 
Zsigmond az angol király mellett ült (a jobbján), annak korábbi, még walesi 
hercegként elfoglalt székén, mely mindaddig üres volt a Szent György-napi ce-
remóniákon.151 A walesi hercegnek fenntartott hely lett Zsigmond saját helye a 
kápolnában, feltehetőleg e fölé helyezték Zsigmond lovagrendi kardját (valószí-

145 „brought hym to [...] Southwerke, and there the Kynge met with hym, alle his lordis in 
good and riall araye" - The English Brut. In: Kingsford, C. L.: English Historical Literature i. m. 
299-300. 

146 „maxima familiaritate, summa mutuaque benevolentia inter se complexi sunt" - Titi Livii 
Foro-juliensis Vita Henrici Quinti regis Angliae i. m. 24. 

147 Kingsford, C. L.: King Henry V i. m. 169.; „the Kynge met with hym, alle his lordis in good 
and riall araye, and ther was a worthi and a solempne metynge betwix the Emperoure and our 
Kyng, ther kyssid togederis and myche obeysaunce yche shewid to othir and thankynge." - The 
English Brut. In: Kingsford, C. L.: English Historical Literature i. m. 299-300. 

148 Capgraue, J. \ De Illustribus Henricis i. m. 313. - Valószínűleg már Londonba érkezte, máj. 14. 
után a Westminster Hallban szállt meg a király, jóllehet okleveleit csak jún. 2. és 23. között keltezte on-
nan, máskülönben, máj. 14-22-én, valamint jún. 21-én Londonban (Itineraria regum i. m. 100.). 

149 Rymer, T.: Foedera (londoni kiadás) IX. 435. 
150„In so much the Emperor desired to be admitted in the order of the Garter [...]" - First 

English Life of king Henry the Fifth i. m. 69.; „desiderabat vt fieri posset Miles de la Garture" -
Chronicon Regum Angliae, Jesus College, Oxford, MS. 29. ff. 1-143.; „Solempnia sancti Georgii, 
hucusque ob ipsius reverenciam et adventum dilata." - Gesta Henrici Quinti i. m. 132.; „Rex [...] 
ducens eum ad festum sancti Georgii, honorans illic eum et tantae fraternitatis titulo et religionis 
illius nobili indumento: signumque regalle imposuit collo suo quod imperátor expost semper gessit 
in omni conventu publico vel actu notorio." - Chronica Monasterii Sancti Albani. Ed. Vivian H. 
Galbraith. Oxford 1937. 100. 

151 „at the posessyon the kynge went a-pone the upper-moste syde of the emperowre, and soo 
alle the masse tyme he stode a-bove the emperoure. Ande at the mete the kyng sate on the ryght 
syde of the emperoure" - „Gregory": The Historical Collections of a Citizen of London in the 
Fifteenth Century. Ed. John Gairdner. (Camden Society, n. s. 17.) London 1876. 113.; George F. 
Beltz: The Memorials of the Most Noble Order of the Garter. London 1841. lvi., lvii. 



nűsíthetően az úgynevezett „yorki kard"-ot).152 Zsigmond még ennél is na-
gyobb, kivételes kegyben is részesült: „saját kívánságára" megkapta az úgyne-
vezett SS-insigniát, a Lancaster-ház livréjét, fejedelmi devizáját is, melyet soha 
még külföldi uralkodó el nem nyert.153 Az S-betűkből szőtt aranyláncot (collar, 
'váll-lánc') a későbbiekben is „örök időkre" viselte. Még Konstanzban is magá-
ra öltötte, a francia bíborosok szeme láttára, a zsinati atyák nem kis megrökö-
nyödésére, ezzel is tanúbizonyságot téve a Plantagenetek iránti elkötelezettsé-
géről.154 Konstanzba való bevonulása u t án boldogan adta hírül az angol követ, 
hogy Zsigmond „ismételten kifejezést adott iránta [V Henrik - B. A.] érzett 
vonzalmának azzal, hogy a térdszalagrend jelvényét viselte a gallérral, ami 
minden alattvalója számára örömteli volt".155 A Lancaster-devizát és lovagrendi 
öltözetét — háromoroszlános címeres hermelinprémes öltöny, a Rend jelmon-
datával, Honi soit qui mal y pence felirattal aranybetűkkel írott rendi öv — 
büszkén hordva az újabb zsinati megjelenésén dicsérő szavakkal emlékezett 
meg Angliáról.156 

Zsigmond is tökéletesen tisztában volt küldetése fontosságával, s céljai el-
érését, valamint Henrik megnyerését egy kivételes fejedelmi ajándékkal kívánta 
bebiztosítani: Szent György szívereklyéjét adta át, színarany ereklyetartóban.157 

Ezen túlmenően Anglia védőszentjének egy aranyozott ércből készült képmását 
— feltehetően egy arany- vagy sárgarézlemezre festett ikont — is a királynak 
ajándékozott.158 Mindkettőt nagy becsben tartották Angliában — „az angolok bá-
mulatát vívták ki" —, és a reformációig Windsorban a Szent György-kápolnában 
őrizték. A fejedelmi ajándék tudatos választás volt, a feltörekvő Anglia új európai 
nagyhatalmi szerepét jut tat ta kifejezésre, miközben Henrik hiúságát is legyezget-
te. Az ajándékokról egy páratlan ikonográfiái forrásunk is van, Richard Beau-
champ, Warwick grófjának lovagkönyve, Pageant-ja bemutatja, hogyan viszi Zsig-
mond a szívereklyét az aranyozott monstranciában Calais-ban a gróf szállására.159 

152„[a király és a császár] satte in their stalles all the solempnitee of the feast" - Edmund 
Hall: Chronicle containing the history of England during the reign of Henry IV and the succeeding 
monarchs. London 1809. 74. 

153 John Hardyng: Chronicle (to 1461). Ed. Henry Ellis. London 1812. 376.; Walsingham, T.: 
História Anglicana i. m. II. 316. 

154 „When the French saw him bear the King of England's device, they were extremely vex'd 
[...]. The emperor at his publick entry into Konstanz, was pleased to wear the Collar." - Thomas 
Goodwin: The History of the reign of Henry the Fifth, King of England. London 1704. 145.; 
Hutchison, H. : Henry V i. m. 139. (20. sz. jegyz.); Jacob, E. F. : The Fifteenth Century i. m. 164. 

155 1417 febr. 2., Konstanz: „a glad syghte for alle your lyge men to see" - Rymer, T.: Foedera 
(hágai kiadás) IV/2. 192-193.; ZsO VI. 68. sz. 

156 1417 febr. 2.: „[...] titulo [...] et [...] vestimento, signumque regale imposuit collo suo, quod 
Imperator expost semper gessit in omni conventu publico vel privato." - Walsingham, T.: Chronica 
Monasterii Sancti Albani i. m. II. 316.; Rymer, T.: Foedera i. m. (hágai kiadás) IV/2. 192-193. 

157„Postea dedit Imperator Henrico Regi cor sancti Georgii martins, quod vsque hodie apud Wyn-
desore conseruatur et veneratur." - Chronicon Regum Angliae, Jesus College, Oxford, MS. 29. ff. 1-143. 

158„Protulique imaginem sancti Georgij de fulvo métallo fabrefactam, cuius »materiam su-
perabat opus« quam voluit offeri apud Wyndeleshoram ubi sancto Georgio specialius a clericis 
regijs deservitur." - Walsingham, T.: Chronica Monasterii S. Albani i. m. 100.; Philip Lindsay: King 
Henry V London 1934. 211. 

159 British Libraiy Cotton MS Julius E iv, article 6. Kiadását 1. Pageant of the Birth, Life and 
Death of Richard de Beauchamp Earl of Warwick K. G. 1389-1439. Eds. Harold Arthur Lee, 



A parádé nem csupán a német királyi méltóságnak szólt, hanem Zsigmond 
személyének, annak az uralkodónak, aki egy új, felemelkedő angol hatalom 
partnere lehet. Azincourt u tán kétségtelen volt, hogy V Henrik nem éri be 
egy-egy hadjárattal, Franciaország koronájára tör. Ezzel Zsigmond is tisztában 
volt. Ennek ellenére Henrik kezdetben igen ügyesen politizált, elfogadta Zsig-
mond békeközvetítői ajánlatát, és kedvezően fogadta a király fegyverszünetre 
vonatkozó javaslatait. Anglia abban a színben tetszeleghetett, hogy miközben 
ártatlan módon betart ja a fegyvernyugás szabályait, az álnok franciák ellenben 
a béketágyalások alatt sem szüntetik be a harcokat. Kapóra jöttek az angol ko-
ronának azok a folyamatos támadások, melyeket az Armagnacok Zsigmond 
közvetítése alatt folytattak. A behajózott angol flotta azonban csak arra várt, 
mikor lesz olyan mértékű a franciáktól elszenvedett sérelem, aminek megtorlá-
sa már nem maradhat el. Az Armagnac-politika gyakorlatilag önmaga rohant a 
vesztébe. 

A kérdés csupán az, Zsigmondnak még ilyesfajta fogadtatás után is a szán-
dékában állott-e, hogy valóban közvetítsen Anglia és Franciaország között a 
béke reményében? S ha igen. hogyan tehette volna meg, hiszen azzal, hogy elfo-
gadta a Térdszalagrendet és a Lancaster-láncot, elkötelezte magát Anglia mel-
lett? Zsigmond magatartása inkább azt sugallja, egyre inkább belefáradt, hogy 
a békéért harcoljon és közvetítsen azon orléans-i párt érdekében, amely ahol 
csak tudta, tudatosan és látványosan akadályozta a Zsigmondi béketerveket. 

Mindazonáltal, bármilyen kiábrándult is volt, Zsigmond még május-júni-
us folyamán sem csüggedve tárgyalt az angol-francia fegyverszünetről.160 A 
franciák — nem az orléans-i liga, hanem maga a király — az ő közbenjárását 
kérték. A francia politika is érzékelte a királynak az angolok felé való eltolódá-
sát, s több felhívást is intéztek hozzá a párizsi udvarból, hogy ne kössön szövet-
séget Angliával, maradjon meg a békeközvetítés talaján.161 VI. Károly ilyen irá-
nyú kérését tolmácsolta közvetítője, az 1416. május végén Angliába érkező 
Wittelsbach Vilmos holland-hennegaui gróf is.162 Vilmos jövetelével Zsigmond 
egy újabb fegyverszüneti tervet is kidolgozott. Azt az ajánlatot tette a harcoló 
feleknek, hogy a francia-angol összetűzések puskaporos hordóját, a franciák ál-
tal blokád alá vett Harfleurt vegyék „nemzetközi" ellenőrzés alá három eszten-
dőre Zsigmond és a Wittelsbachok. Ezzel azonban Zsigmond megvárta Vilmos 
hollandi gróf érkezését. 

Vilmos bajor herceg, hollandi gróf Zsigmondnak igen fontos szövetségese 
volt.163 Bátyja, IV Vencel cseh király 1416 júliusában ruházta rá Brabant hűbér-

Viscount Dillon - William Henry H. St. John Hope. London 1914. XXXV [18.] tábla. A kéziratot egy 
korábbi munkámban részletesen bemutattam, 1. Bárány Attila-. Középkori magyar királyi emlékek: 
Luxemburgi Zsigmond angliai kéziratokon. Történelmi Tanulmányok. Acta Universitatis Debre-
ceniensis. Acta Historica XIV (2007) 51-80. 

160„Honorifice Imperatorem omnes receperunt, postquam eadem confirmasset quae Varvicen-
sis comes proposuit: frustra fuit suscepta omnis de pace disceptatio, et imperátor in ea componenda 
repulsam túlit." - Gesta Henrici Quinti i. m. 168. 

161 British Library Additional MS 19979. ff. 24v-29. 
162 Allmand, C. T.: Henry V i. m. 106. 
163 „Flandrie, Hallandrie, Brabantie et Gelrie ducatuum"-beli követjárásokra 1. 1418. szept. 

29., Donauwörth: ZsO VI. 2378. sz. 



birtokát.164 A formálódó franciaellenes szövetségben a hollandi-hennegaui gróf 
lehetett a Luxemburgok németalföldi politikájának egyik fő támasza. Zsigmond 
már Angliából úgy rendelkezett, elutazása után követei keressék fel a grófot 
Hennegauban, hogy részletekbe menően vitassák meg a Luxemburg-Wittels-
bach együttműködés későbbi részleteit.165 Zsigmond azért is bízott még mindig a 
gróf közvetítésében, mert az ő szavára adott az orléans-i párt is. Vilmos maga 
mind Armagnac-, mind burgundi kapcsolatokkal is bírt, Burgundi Jánosnak a 
sógora volt (felesége Margit volt, Merész Fülöp leánya), János touraine-i herceg-
nek, a trónörökösnek pedig az apósa.166 Mi több, Vilmos unokabátyjával, VII. 
(Szakállas) Lajos ingolstadti bajor herceggel igen szoros kapcsolatban állott, 
aki a francia belpolitikában is nagy tekintéllyel bírt. (O volt a királyné, Bajor 
Izabella fivére; Anne de Bourbonnal kötött házassága révén pedig a Capet-Va-
lois-házba is bejutott; 1416-ban rá bízták a dauphin, János, Touraine hercege 
nevelését.) Vilmos jól használta ki burgundi kapcsolatait, és feltehetően Zsig-
mond megbízásával, vagy legalábbis tudtával, találkozott angliai útja előtt Féle-
lemnélküli János herceggel saját zeelandi birtokán, Biervlietben.167 

Vilmos megérkezésével újra felcsillant a megegyezés esélye: talán a Wittels-
bachok és Bajor Izabella királyné tekintélyét latba vetve az orléansi-ak bele-
egyeznek Harfleur ostromának feladásába és fegyverszünetet kötnek. Zsig-
mond még június elején is egy kissé reménykedve nyilatkozott. A zsinatnak azt 
írta: „sokat fáradozik, hogy békét hozzon létre VI. Károly francia és V Henrik 
angol király közt", s arra szólította fel a követeket, hogy „visszatértéig ha-
lasszák el a fontos kérdések eldöntését", és reményét fejezte ki, hogy „most 
már, hogy Vilmos bajor herceg megérkezett, a tárgyalások hamarosan befeje-
ződnek".168 Június végén a zsinat már kevésbé optimistán, de diplomatikusan 
válaszolt: a sorok között olvasva sejthetjük, nem bíztak a megegyezésben.169 

A harfleuri rendezési tervet az angol fél sem fogadta el, hiába munkálko-
dott immár közösen Zsigmond és Vilmos herceg, a kísérlet rövid úton kudarcba 
fulladt. Hollandi Vilmos mégis kimozdította a holtpontról a fegyverszüneti tár-
gyalásokat: jelenléte erősítette az addig egy szál magában küzdő Zsigmond béke-
pártját, és egy olyan alternatívát kínált a franciáknak, hogy a kompromisszumra 
képtelen Armagnac-kormányzat megkerülésével is keressék a megegyezés lehe-
tőségét. A harfleuri terv kudarca után a király és a bajor herceg a Towerben ra-

164 Nagybátyjuk, Vencel brabanti herceg feleségének, Johannának 1406. évi halála u tán szállt 
a hercegség Vencel cseh királyra. 1415-ig viszont a Luxemburgok vitában álltak Antal burgundi 
herceggel, aki felesége, Luxemburg Erzsébet (Zsigmond öccsének, János görlitzi hercegnek a leá-
nya) révén igényt formált Brabantra. Antal azincourti halála után viszont újra felcsillant a remény, 
hogy Zsigmond megszerezze Brabantot, 1. Hoensch, J. K.: Kaiser Sigismund i. m. 177., 186. 

165 Bátori István követségére 1. 1416. júl. 23., Prága: ZsO V 2114. sz. - Brabant Zsigmondra ru-
házásának a híre csak a bajor herceg távozta u tán érkezhetett Angliába, ezért volt szükség, hogy 
egy újabb követ induljon Hollandi Vilmoshoz (ZsO V 1946. sz.). 

166 János dauphin nevelését is Vilmos hercegre bízta Bajor Izabella királyné. 
167 Allmand, C. T.: Henry V i. m. 106. 
168 1416 j ^ n 2., Westminster: ZsO V 1946. sz.; Zsigmond jún. 4-én, két nappal ezután még op-

timistábban fogalmazott (1416. jún. 29.: ZsO V 2067. sz.). 
169 i 4 ig jún . 25., Konstanz: a konstanzi zsinat Zsigmondhoz: „Dicsőségére fog válni, ha az 

óhajtott békét VI. Károly francia és V Henrik angol király közt létre tudja hozni" - ZsO V 2056. sz. 



boskodó magas rangú francia foglyokhoz fordult, főképp Orléans-i Károly köz-
benjárásában bízva. Károly herceg azonban mereven elutasította, hogy a fegyver-
szünet érdekében közvetítsen. Mindez az angol krónikások szemszögéből nézve 
csak olaj volt a tűzre, és a franciák álnokságáról, a „gall kétszínűségről" vallott 
elképzeléseiket erősítette: miközben a francia király Zsigmondnak könyörög, 
hogy járjon közbe a békéért, Orléans-i Károly visszautasítja a segítséget.170 

Mindazonáltal, Zsigmond még egy utolsó kísérletet tett, hogy rábírja a fran-
ciákat a fegyverszünetre, és egy követséget indított Párizsba. Sikerült rávennie 
az angol királyt arra is, hogy ne indítsa meg flottáját a harfleur-i tengeri blokád 
feltörésére. Henrik elment ugyan csapataihoz Southamptonba, de a francia vá-
lasz megérkeztéig hajlandó volt várni, vállalva a behajózott had zsoldját és ellátá-
sának költségét további egy hónapig.171 Hollandi Vilmos és Magyarország nagy 
grófja (magnus comes Hungáriáé), azaz Garai Miklós nádor, Simon de Cramaud 
bíboros, reimsi érsek 1416. június végén indult VI. Károlyhoz.172 Ez volt a végső 
esély, a kortársak nem is bíztak benne, hogy egyáltalán sikerrel járhatnak: ezt 
igazolja az is, hogy V Henrik mindössze 25 napra adott salvus conductust a kö-
vetségnek, vagyis legfeljebb annyit tehettek, hogy röviden a király elé tár ják 
megbízatásukat, majd rögtön fordulnak is vissza a válasszal: igen vagy nem.173 

Zsigmond sem bízott már abban, hogy a franciák egyszeriben visszakoznak, és 
hajlanak a békekötésre. Mégis, mintha csoda történt volna, VI. Károly elfogad-
ta a reimsi érsek és Garai nádor által elé terjesztett feltételeket. Károly még 
megpróbálta menteni a menthetőt, beleegyezett abba, hogy Franciaország egy 
békekonferencián vegyen részt, és vállalta, hogy beszünteti a fegyveres cselek-
ményeket. Az Armagnac-kormányzat, a dauphin helyett „uralkodó" Armagnac 
grófja vezetésével, viszont homlokegyenest máshogy viselkedett. Ha nem is 
utasította el most a béketárgyalásokra való felhívást, a kivárásra játszva továb-
bi, a békekonferenciát előkészítő tárgyalásokat javasolt, egyszóval el akarta 
odázni, hogy színt kelljen vallania. Ezt a választ vitte Angliába követe, Ralph, 
Gaucourt ura is.174 Károly király személyes követe, Guillaume de Boisratier 
bourges-i érsek hiába vitt pozitív tartalmú üzenetet Londonba, Westminster-
ben is tudták, a gyengeelméjű uralkodó helyett Bemard gróf szava a döntő. 
Még oda sem ért a követ Angliába, az orléans-iak már meg is szegték saját sza-
vukat: két nappal azután, hogy Armagnac grófja további tárgyalásokat javasló 

170 Gesta Henrici Quinti i. m. 140. 
171 PRO Exchequer: King's Remembrancer: Accounts Various E 101/70/554. - Bedford vendége 

Rochesterben: Liber Metricus i. m. 133.; Itineraria regum i. m. 100.; PRO Exchequer: Exchequer of 
Receipt: Issue Rolls: E 403/624, mm. 9, 11.; PRO Exchequer King's Remembrancer: Accounts 
Various: E 101/70/554.; E101/328/6. 

172 1416. jún. 28 , Westminster: Rymer, T.: Foedera i. m. (londoni kiadás) IX. 365. - A követség-
nek tagja volt még Makrai Benedek doctor utriusque iuris, Nagyhatvani Miklós udvari lovag. Mak-
rai a párizsi egyetem magister in artibus-a s angol nemzetének procuratora igen jó angliai és fran-
ciaországi kapcsolatokkal bírt, s Zsigmond ezért is vette igénybe diplomáciai szolgálatait, 1. The 
Chronicles of London. British Library Cleopatra C IV Ed. Charles L. Kingsford. Oxford 1905. 1416: 
124. f. 29. A követségben részt vett még Bertoldo Orsini, Brunoro della Scala, Giancarlo Visconti is 
(ZsO V 2280. sz.). 

173 Lenz, M.: König Sigismund i. m. 100.; Rymer, T.: Foedera i. m. (londoni kiadás) IX. 364. 
174 Kingsford, C. L.: Henry V i. m. 172. 



levelét megírta, a franciák a szövetséges genovai flottával megtámadták az an-
gol szárazföldet, partraszálltak s nagy pusztítást okoztak Wight-szigetén.175 Ki-
váló példát nyújtottak ezzel a Gallicana duplicitas-képre, mellyel újfent igazol-
ták Henrik várakozásait, hogy semmilyen körülmények között sem hajlandóak 
megegyezni.176 Henrik egyenesen a frankok csalárdságát okolta egy nagy nyílt 
színi beszédében a tárgyalások kudarcáért.177 A francia udvar intrikával teli, a 
Valois-ház tagjai csalárd módon még egymást is elárulják.178 

Nemcsak a franciákat lehet azonban okolni a fegyverszünet elmaradása 
miatt. A Zsigmond és Vilmos herceg által megfogalmazott fegyverszüneti aján-
lat nagyon keveset ajánlott. A francia források arról szólnak, nem is volt „való-
di ajánlat", hiszen mindenben V Henrik kívánalmait szolgálta, s a franciák szá-
mára semmiféle mozgásteret nem hagyott. Gyakorlatilag feltétel nélküli meg-
egyezést kényszerített volna Franciaországra, a pillanatnyi status quo alapján. 
Szóba sem kerülhetett Harfleur és az angol foglalások visszaadása: Henrik elő-
feltétele a blokád megszüntetése és a kikötő megtartása volt. Armagnac grófjának 
magában az ajánlat visszautasításában, illetve a további tárgyalások erőltetésében 
voltaképp igaza volt. Felelős francia államférfiként nem lehetett ilyen ultimátum-
mal tárgyalóasztalhoz ülni. Az orléans-iak abban hibáztak, hogy nem szünetel-
tették a hadi cselekményeket, ám nem csupán arról van szó, hogy a „frank ál-
nokság" miat t esett kútba a béke ügye. V Henrik ugyanúgy nem akart békét, 
csak éppen ügyesebben politizált.179 Henrik és Zsigmond lehettek inkább meg-
döbbenve, hogy VI. Károly elfogadta a Garai-misszió ajánlatát. Ezt látszik iga-
zolni az is, hogy a Garai-misszió angol követei még az Armagnacok válasza előtt 
utasítást kaptak, hogy keressék fel a burgundi herceget, már azzal a céllal, 
hogy a calais-i tárgyalásokon való részvételét biztosítsák.180 Az angol politika 
tehát már azzal számolt, hogy a francia elutasítás nyomán Zsigmond szövetsé-
get köt, amit majd háromoldalúvá bővítenek Félelemnélküli Jánossal. Maga 
Garai Miklós is a burgundiak birtokára, Lisle-be utazott előre, hogy Zsigmond ne-
vében is a calais-i tárgyalások tervezett részleteit terjessze a herceg elé. (Garait 
rendkívül nagy tisztelettel fogadják s a magyarok számára a herceg lovagi tornát is 
rendezett.) 1416 nyarán azután a „nagy gróf" már nem ment vissza Angliába 
vagy Calais-ba, hanem a király uicariusa lett Konstanzban és az lett a feladata, 
hogy a király új, angol szövetségének a hírét elvigye a zsinatra.181 

175 Henrici Quinti Angliae Regis, Gesta cum Chronica Neustriae, Gallicae ab anno MCCCCXTV ad 
MCCCCXXII. Ed. Benjamin Williams. London 1850. 79. 

176 „Tandem gallicis pacta pacis semper mutantibus vei infringentibus" - A Southern Chro-
nicle. In: Kingsford, C. L.\ English Historical Literature i. m. 278. 

177 Rymer, T.: Foedera i. m. (londoni kiadás) IX. 362. 
178 „wel knowen to owre kyng, and Emperowre [...] th[a]t hit was hyz falsnesse and treson 

unto owre lond th[a]t the ffrensshmen mente" - Chronicles of London i. m. 125.; Rymer, T.: 
Foedera i. m. (londoni kiadás) IX. 362. 

179 Még francia forrásokban is nyilvánvaló, 1. Chronique d'Enguerrand de Monstrelet i. m. III. 
147.; Chronique du religieux de Saint-Denys i. m. VI. 22-24. 

180 1416. a u g . 7.; Westminster: Rymer, T.: Foedera i. m. (londoni kiadás) IX. 375. - A követ aug. 
31-ére már vissza is ért a herceg pozitív válaszával Calais-ba, Henrik és Zsigmond útiszállására, 1. 
Rymer, T.: Foedera i. m. (londoni kiadás) IX. 385. 

181 1416. szept. 8. (Calais): ZsO V 2280. sz.; 1416. (okt. 9. e.): ZsO V 2351. sz. 



Zsigmond egyre inkább belenyugodott abba, hogy nem jöhet létre még 
fegyverszünet sem, és céljai érdekében az angol oldalra kell állnia. Az angol for-
rások is arról tanúskodnak, Zsigmond egyre csalódottabb lett, s egyre kevesebb 
esélyt látott a megegyezésre. Úgy vélte, „még az ő közbenjárásával sem fognak 
semmilyen békét kötni".182 A franciák „dölyfe", „sem embert, sem Istent nem 
ismerő büszkesége és makacssága miatt" kútba esik a megegyezés.183 VI. Ká-
rolyt azonban nem tette felelőssé a béke esélyének eljátszásáért, hanem a koro-
na vazallusaira panaszkodott.184 Augusztus elején panaszosan arról tájékoztat-
ta Vilmos bajor herceget, hogy a tárgyalások végérvényesen megszakadtak, pe-
dig „azok sikere érdekében feleségét, leányát és Magyarországot mintegy a 
pusztában hagyta".185 Zsigmond kénytelen volt beismerni, hogy az adott politi-
kai szituációban reménye nem teljesülhet.186 Az angol források is másképp szól-
nak már ekkor, július-augusztus folyamán, Zsigmondról, mint Angliába érke-
zése idején. Egyre kevésbé beszélnek már róla, mint a „Béke Apostolá"-ról. 
Zsigmonddal kapcsolatban a béke ügye egyre távolabb kerül, egyre kevésbe 
valószínű, előtérbe kerül a király és V Henrik megegyezése. 

Őszintén szólva Zsigmond nem is igazán bízhatott ott a megoldásban, hi-
szen csupán félszívvel várta a párizsi tárgyalások eredményét. Végre néhány 
hétig csak az élvezeteknek élhetett. A Garai-követség távozta után volt néhány 
„szabad" hete, amíg megjön a Valois-k válasza. Június 26-án elhagyta Londont, 
és angliai körútra indult.187 Rochesterben majdnem egy teljes hónapot töltött Já-
nos, Bedford hercege vendégeként. London és Rochester között, június 28-29. kö-
rül, megszállt a kenti Dartfordban is, a király fivére, Thomas of Lancaster, 
Clarence hercege vendégeként.188 Zsigmond nem csak Warwick grófjával állott 
igen szívélyes kapcsolatban, hanem Bedford, Gloucester és Clarence hercegével 
is. Ezek a „baráti" kapcsolatok nem lehetnek véletlenek Zsigmond politikájá-
ban, hiszen éppen azokkal kötött barátságokat, akiktől hasznot remélhetett, s 
akik az angol politika és diplomácia irányítói voltak.189 

182 „neither by his mediation woulde not condiscend to anie reasonable peace" - First English 
Life of king Henry the Fifth i. m. 71-72. 

183 „ad contundendnam eorum superbiam" - The Latin Brut. In: Kingsford, C. L.: English 
Historical Literature i. m. 329.; „theire obstinacie and pride was peasinge neither to God nor to 
man" - First English Life of king Henry the Fifth i. m. 71-72. 

184 Levél VI. Károlynak: 1416. szept. 6., Calais: ZsO V 2261. sz.; teljes szövegét 1. Joseph Caro: 
Aus der Kanzlei Sigismunds. Archiv für Osterrreichische Geschichte 9. (1879) 109-123., Acta conc. 
Const. IV 472-74., RI I. 1979. sz 

185 1416. aug. 13-15.: ZsO V 2204. sz. 
186 Chronicles of London i. m. 125.; Rymer, T.; Foedera i. m. (londoni kiadás) ix. 362. 
187 Itinerar König und Kaiser Sigismunds von Luxemburg, 1368-1437. Hrsg. von Jörg K. 

Hoensch. Warendorf 1995. (a továbbiakban: Itinerar) 96. 
188 Liber Metricus i. m. 133.; Capgrave, J.: De illustribus Henricis i. m. 118. 
189 A Zsigmond iránti tiszteletről ad tanúbizonyságot a Szent Zsigmond-kultusz János, Bed-

ford hercege hóráskönyvében (Les Heures de duc de Bedford. The Bedford Book of Hours. British 
Museum. Additional Manuscripts. 18, 150.). Bedford személyes könyvtárának másik darabja, az 
úgynevezett Salisburyi Brevárium címlapjára pedig a Luxemburg-címer is felkerült (Párizs, Biblio-
thèque Nationale. Latin, 17.294. f. 106.; Ethel Carleton Williams: My Lord of Bedford. London 
1963.). 



A források szerint maga a király, de annak southamptoni elfoglaltsága mi-
att inkább öccsei, Clarence és Bedford hercege végigvezették Anglián, megmu-
tat ták Anglia „népét, várait, városait, birtokait, amelyek igen megnyerték Zsig-
mond tetszését"; majd elvitték „vadászatokra, horgászni és solymászni". Több 
forrás is megemlékezik arról, a király hogyan dicsérte „a halban-vadban bővel-
kedő országot", s szuperlatívuszokban beszélt a „nemes és érdemes népről".190 

A leghosszabb időt Henrik vadászkastélyában, a kenti Leedsben töltött, ahol 
vadászhatott, lovagi tornákat nézhetett és élvezhette a gyengébbik nem társa-
ságát.191 „Olyan jól érezte magát, mintha a Paradicsomban lenne".192 Henrik 
igen nagylelkű házigazda volt, amint ezt a leedsi vendéglátás borsos költségei is 
igazolják.193 Az előirányzott keret nem is volt elegendő, az Exchequernek továb-
bi 500 fontot — körülbelül egy többszáz hektárnyi átlagos főúri birtok félévi jö-
vedelmét — kellett kiutalnia Zsigmond vendégül látása költségeinek a fedezé-
sére.194 V Henrik visszatértével, július végétől augusztus 9-ig, a Londonhoz kö-
zeli királyi rezidenciában, „az elthami vadaskertben" múlat ta az időt, s azután 
távozott Londonba (augusztus 10-én), majd végül Canterbury-be (augusztus 
13. és 15. között, továbbá augusztus 22. és 25. között).195 

Sokatmondó, hogy Zsigmond nem próbált már meg közvetíteni Henrik és 
az újonnan érkezett francia követ, a bourges-i érsek között, s nem is kísérelte 
meg, hogy lebeszélje Henriket a készülő, Franciaország ellen tengeri hadjárat-
ról, pedig az azzal a veszéllyel járhatot t volna, hogy egész Észak-Franciaország-
ban kiújul az állóháború, s veszélybe kerül a zsinat folytatása. Zsigmond ezért 
valószínűleg ez utóbbit akarta már csak megakadályozni, ha már a támadást 
nem volt módja megállítani. Arra törekedett, hogy legalább Henrik térjen 
vissza a flottájával, és ne is kezdjen szárazföldi invázióba, amely újabb elhúzódó 
harcokkal fenyegetett volna. Henrik ugyan július 21-én visszatért Southampton-
ból és találkozott is Zsigmonddal, valamint tárgyalt a francia követtel, de ered-
ménytelenül. Úgy is készült feltehetően, hogy a tárgyalást eleve eredményte-
lennek tekinti. Valószínűleg ezért tért vissza Zsigmond Elthambe és Londonba 
július végén, a király pedig útban Southamptonból felkereste Leedsben, majd 
együtt mentek tovább Elthambe és Londonba. Visszafelé, augusztus 11-én, pe-
dig hasonlóképp együtt utaztak, Henrik a flottához, Zsigmond Canterbury-be. 

190 „And thanne he [V Henrik] toke the Emperoure [...] to see the lande aboute, [...] and 
shewid hym Citeis and good tounys, and the rialte and good arayis of pepull that dwellid in hem. 
Whiche that plesid and likid welle his sight. [...] brought hym to Castellis and maneris, there as all 
disportis weren, as huntynge and hawkynge in fforestis, parkis [...], and to diuerse Riueris for 
Whild foule. With that he commendid and preysid [...] [Zsigmond] seid that this lond myght be 
callid a lond of grete nobley and worthines, and plenteuous of good and riche pepull, and blessid of 
gouernaunce, with habundaunce of alle worthi comoditeis that longon for a lond." - The English 
Brat. In: Kingsford, C. L.: English Historical literature i. m. 300. 

191 Jún. 30-tól júl. 27-ig tartózkodott Leedsben, 1. Itineraria regum i. m. 100. 
192 Gál István: Anglia és Magyarország a középkorban. Bp. 1944. 106. 
193 PRO Exchequer: Exchequer of Receipt: Warrants for Issues/Wardrobe Debentures: E 

404/32/267. 
194 PRO Exchequer: Exchequer of Receipt: Issue Rolls: E 403/624, m.6. 
195 I t inerar i. m. 96.; Itineraria regum i. m. 100. - Leedsben annyira jól érezte magát, hogy a 

canterburyi szövetségkötés után is visszatért oda, aug. 16. és 22. között. 



Zsigmond már nem tett semmit, hogy megakadályozza az angol inváziót, s au-
gusztus 15-én az angol flotta Harfleurnél nagy győzelmet aratott a francia-ge-
novai hajóhad fölött. 

Jelzésértékű, hogy amikor Henrik és Zsigmond Elthamben tartózkodtak, 
Canterbury érseke, Henry Chichele elrendelte, hogy az Anglia egyháza, királya 
és az ország érdekében szokásos ájtatosságokon emlékezzenek meg Zsigmond-
ról is, aki mint legkeresztényibb király fáradhatatlanul tevékenykedik az egy-
ház érdekében.196 Ez volt az a pont, amikor Zsigmond rászánta végre magát, 
hogy szövetségre lépjen Angliával, az utolsó tárgyalás kudarca után. A szövet-
séget volt hivatott előkészíteni az is, hogy augusztus 15-én, a tengeri ütközet 
u tán a győzelemért hálát adó Te Deum-misén együtt, egymás oldalán foglalt he-
lyet a két uralkodó a canterburyi székesegyházban.197 Mindez szimbolikus je-
lentőségű is volt, s jelezte Zsigmond szakítását a békepolitikával. V Henrik nem 
volt jelen az ütközetben, Smallhythe-ban, a tengerparton tartózkodott, s ami-
kor hírt kapott a hajnali győzelemről, Canterbury-be sietett, és a mise u tán 
azon nyomban, még aznap este megkötötték a szövetségi szerződést, egy szilárd 
és örök időkre szóló amicitia, alligantia et confoederatiot.198 A canterburyi szö-
vetség már egy teljesen új Zsigmondi alapállást tükröz: szó sem esik benne an-
gol-francia békéről, még fegyverszünetről sem. A szöveg szól Zsigmond béke-
kísérleteinak, a reformationes pacis kudarcáról a „széthúzást kedvelő", s a bé-
két elfogadni nem hajlandó franciák miatt. A francia király a „schisma gyerme-
keként" az egyház uniójának a kerékkötője és „ártalmas machinációival" a 
béke ellensége. Az igazán döntő jelentőségű az — amit néhány hónappal előbb 

196 „Sigismundum, [...] Qui, ad [...] Ecclesiae Unionem, Pacemque inter Reges procurandam, 
extra Natale solum a diu positus ferventissime laboravit [...] Mandamus [...] quod ipsi Processio-
nes & Letanias hujusmodi recitatur pro Statu praefati Regis Romanorum, ejusque prosperitate, 
[...]." - ZsO V 2171. sz.; Rymer, T.: Foedera i. m. (hágai kiadás) IV/2. 169.; Rymer, T.: Foedera i. m. 
(londoni kiadás) IX. 372-373. 

197 Henrici Quinti Angliae Regis Gesta i.m. 90.; Walsingham, T.: Chronica Monasterii Sancti 
Albani. The Saint Albans Chronicle i. m. 100-101. 

198 i 4 i ß a u g 15 ; „Sigismundus [...] cum serenissimo Principe Henrico, Dei gratia Angliae, et 
Franciae rege. [...]. per sua scripta idem Karolus rex [... ] manifeste demonstravit [...] tanquam 
discordiae amator, et schismatis antiqui alumnus, detrectavit pacem acceptare, ut machinatione 
pestifera pacificum statum, et coadunationem Ecclesiasticam disturbaret, [...] hiis, et aliis con-
siderationibus moti, cum praefato serenissimo Principe, rege Angliae, et Franciae, amicitias, alli-
gantias, et confoederationes bonas, ilrmas, reales, et perpetuas, promisimus [...] cum aliis, arma 
contra alium, aut suos, levare, vel guerram facere permittet, sed ipsos, si arma levaverint.[...] 
nullus nostrum [...] contra regem, alligantiarum cum altero nostrum in Guerra non existant [...]. 
Item, quod non obstantibus alligantiis praedictis, bene liceat nobis, pro terris, iuribus, et possessio-
nibus imperialibus recuperandis, [...] nobis, aut eis expedire videbitur, contra regem Francorum 
pro tempore existentem, et Principes, Magnates de sanguine, domo, et familia Regaliae Franciae 
praesentes, et futuros arma levare, [...]. bene licebit regi Angliae [...] pro recuperatione, et aqui-
sitione regni sui Franciae, et aliarum haereditatum, et iurium suorum quorumcunque, contra 
aduersarium suum de Francia, [...] arma levare, [...] Rex Angliae [...] nobis [...] in recuperatione, 
et aquisitione iurium, [...] per dictum regem Francorum, assistentiam dabit, auxilium, et fauorem: 
et nos [...] in recuperatione, et aquisitione coronae et regni sui Franciae, et suos occupatorum, vel 
detentorum, assistemus et assistent, ac dabimus, et dabunt auxilium, et favorem. [...] et nosper 
electores Imperii omnes, et alligantias pari forma ratificari [...]" - Canterbury. PRO Chancery 
Treaty Rolls C 76/99 m. 17-18.; Rymer, T.: Foedera i. m. (londoni kiadás) IX. 379-383.; DRTA VII. 
332.; CD X/5. 652.; RI I. 1975. sz.; Caro, J.: Aus der Kanzlei Sigismunds i. m. 105-107. 



Zsigmond maga sem hitt volna —, hogy a szövegben Zsigmond elismeri Henri-
ket dei gratia Angliae et Franciae rexnek, Franciaország „jelenlegi" vagy „ideig-
lenesen létező" uralkodójával szemben (rex pro tempore existens), akivel szemben 
jog van minden eszközzel, fegyverrel is fellépni, hogy jogigényének érvényt szerez-
zen. Továbbá magyar és német uralkodóként, országai rendjeivel egyetértésben, a 
Birodalom választóival együtt segédkezet nyújt a frankok koronája, országa s ural-
kodói jogai megszerzésében és katonai támogatást (auxilium) ad országa elfoglalá-
sában {in recuperatione et acquisitione Coronae et Regni sui Franciae, ac aliorum 
Jurium et haereditarium suorum [...] assistemus [...] ac dabimus auxilium) fran-
ciaországi ellenfeleivel szemben, most és a jövőben is.199 A Valois-k jogait nem is-
meri el, VI. Károlyt bitorlónak tekinti, s kész fegyveresen fellépni, hadat indítani 
{arma leuare, prosequi, et procedere), a Franciaországot jogtalanul birtokló teljes 
Valois-ház {contra regem et Principes, Magnates de sanguine, domo, et familia 
Regaliae Franciae praesentes, et futuros) ellenében. Egyenes, konkrét megfogal-
mazása ez egy klasszikus értelemben vett katonai szövetségnek. Ahogyan a kró-
nikás is mondta, Zsigmond beleegyezik, hogy szövetségese, Henrik jogai vissza-
szerzése érdekében jogos háborút indíthat az ő francia országa ellen, ahogyan 
Zsigmondnak is joga van háborúzni Franciaország ellen {And also shalbe lawful 
for Kinge Henrie [...] Kinge of England and o f F r a u n ce [...] to make warr 
vppon the Frenchmen for to conquer his R ealme of Fraunce. And also it 
shalbe lawful for Sigismund, King of Romaines [....] to make warr [...] yppon 
Fraunce).200 

Hogyan működött ez a szövetség, illetve működött-e egyáltalán? Zsigmond 
teljes körű elkötelezettséget vállalt, nehéz magyarázatot találni arra, miért ment 
bele egy kölcsönös katonai szövetségbe, miért nem elégedett meg azzal, hogy csu-
pán az egyházi unió és reform érdekében való együttműködésről, politikai part-
nerségről kötnek egyezséget, nem pedig egy fegyveres kötelezettségvállalással is 
együtt járó szoros, perpetua alligantiat. Kérdés az, volt-e egyáltalán lehetősége 
Zsigmondnak másféle megállapodásra? Volt-e egyáltalán választása, hogy egy la-
zább kötöttség, egyfajta érdekközösség jöjjön létre, de ne legyen kénytelen vállal-
ni, hogy adott esetben seregeivel Franciaország ellen indul. Valószínűleg nem, 
vagy úgy vélte, olyan szorosan kell a háborúba belebonyolodó Henriket magához 
kötni, amilyen szorosan csak lehet. Erveit meg lehet érteni. Konstanzban az új 
pápa megválasztásához Anglia egyhangú, osztatlan támogatására volt szüksége. 
Egy formális politikai szövetkezéssel a hátában nem mert volna nekivágni a 
schisma megszüntetésének és a reform elindításának. Azért is kellett szorosabb-
ra fűzni a szálakat, mert Canterbury után Zsigmondnak jobban megfelelt a hadi-
állapot a két ország között, s csak úgy állíthatta maga mögé az angol királyt és 
követeit Konstanzban, ha Henriknek is szüksége van még Zsigmondra, amíg 
még nem ért el mindent, még nem szerezte meg a francia koronát. Ha létrejönne 
egy, az angol érdekeknek tetsző francia fegyverszünet, akkor Anglia nem lenne 

199 A szerződésnek a Parlament által ratifikált szövegét 1. Rotuli Parliamentorum ut et petitio-
nes et placita in Parliamento tempore 1278-1532 I-VI. Ed. John Strachey et al. London 1767-1777. 
IV 96-97.; ú j ra megerősítik 1416. okt. 19-én: PRO Exchequer: Treasury of Receipt: Diplomatic 
Documents E 30/391. 

200 First English Life of king Henry the Fifth i. m. 73. 



olyan mértékben ráutalva Zsigmond támogatására, mint háborús állapotok kö-
zepette, és akkor Zsigmond is nehezebben tudta volna a saját szája íze szerint 
„mozgatni" a jelenlévő angol zsinati követeket. Azaz, ha úgy tetszik, kénytelen 
volt a katonai támogatás lebegtetését is vállalni. Zsigmond alapvető érdeke az 
angol szövetség fenntartása volt: neki a legfontosabb az volt, hogy az angol nem-
zet követei mellette szavazzanak a pápaválasztásnál. Mondhatjuk: mindenáron. 
Zsigmond megtett minden tőle telhetőt, hogy propagálja az angolok iránti érzel-
meit: hadat is üzent Magyarország és a Birodalom nevében VI. Károlynak.201 To-
vábbá, mint római király, a választófejedelmekkel együtt megerősítette a Hen-
rikkel kötött szövetséget; majd azt, meglepő gyorsasággal a Reichstagb&n is ra-
tifikáltatta.202 

Néhány angol kutató egyenesen úgy véli, Zsigmond áldozatául esett Hen-
rik mesterkedésének, „ördögi" megtévesztő akciójának, akinek sikerült elhitet-
nie a királlyal, hogy Anglia mindvégig a béke pártján állott, pedig az Henriknek 
esze ágában sem állt.203 E szerint Zsigmondot Henrik marionett bábuként moz-
gatta, és léptette be a katonai szövetségbe.204 Magam nem osztom azonban e fel-
tételezést, csak azok vélhetik így, akik nem ismerik kellően Zsigmond jellemét, 
politikai intelligenciáját és felkészültségét, hallatlan munkabírását és energiá-
ját. Zsigmond királyt igen nehéz lehetett kijátszani vagy megtéveszteni, egész 
Európa minden ügyéről a leghamarabb neki volt tudomása, s lehet, előbb tudta, 
mi jár az angol király fejében, mint ő maga. 

A szerződés abban a vonatkozásban is Zsigmond érdekeit szolgálta, hogy 
Anglia elismerte a Birodalom fennhatóságának jogosságát olyan területekre, 
amelyeket a franciák, vagy a francia korona vazallusai tar tanak jogtalanul bir-
tokukban. Kimondva-kimondatlanul ez a burgundiak által birtokolt birodalmi 
hűbérekre vonatkozott, a Burgundi grófságra (Franche-Comté) és Alost-ra. Szó 
volt ugyan arról, hogy a Zsigmondhoz közeledő Félelemnélküli János leteszi a 
húbéresküt a római király kezébe e területekért, de ez még nem történt meg, s 
Zsigmond ezzel is nyomást kívánt gyakorolni a hercegre, akármi történjék is a 
továbbiakban. El akarta kerülni nyilván, hogy a herceg az angolok harfleuri 
győzelmét látva visszakozzon és kiegyezzen az orléans-i párttal, mint te t te azt 
az angol fenyegetéstől tartva, Azincourt előtt. Akkor, 1415-ben, félretéve az el-
lentéteket, a burgundi herceg erői is a csatamezőn harcoltak V Henrik ellen. Si-
került is a herceget az angol-luxemburgi koalíció mellé állítani: októberben a 
calais-i tárgyalásokon letette a hűbéri esküt a kérdéses hűbérekért.205 

Az angol források szinte mindegyike arról számol be, Zsigmond mennyire 
elégedett volt a szövetségkötéssel, s mennyire örvendett küldetése sikerének. A 
király olyannyira hálás volt az angoloknak, hogy az egekig magasztalta Angliát, 
a „dicsőség hatalmas országát" és dicsérte uralkodóját, „a becsület hercegét".206 

201 1417. márc. 22., Konstanz: ZsO VI. 252. sz. 
202 14 17. máj. 2., Konstanz: ZsO V 390. sz.; a Reichstag ratifikálja: 1417. máj. 24.: DRTA VII. 341. 
203 Crowder, C. M. D.: Henry Y Sigismund and the Council of Konstanz i. m. 102. 
204 Wylie, J. H. - Waugh, W. T.: Henry the Fif th i. m. III. 19. 
205 Chronique d'Enguerrand de Monstrelet i. m. III. 166.; Wilhelm Baum: Kaiser Sigismund. 

Konstanz, Hus und Türkenkriege. Graz 1993. 137. 
206 „For Sigesmonde the grete emperoure, / Whyche yet regneth, whan he was in this londe / 

Wyth kynge Herry the Vte, prince of houre, / moche glory as hym thought he founde; / A myghty 



A krónikások megemlékeznek arról, hogy Angliából „fájó szívvel távozva" Zsig-
mond és kísérete — a király is saját kezűleg — latin nyelvű papírcédulákat vagy 
pergamentekercseket (levélkéket v. füzeteket) szórt a nép közé az utcára, ame-
lyekre Angliát dicsőítő verseket írtak („Isten Hozzád, Ó, Boldog Anglia, Ör-
vendj, s légy áldott és dicsőséges a győzelemben, Krisztust imádod dicséretét 
zengő himnuszokkal, És nemzeted angyali magasságba emelkedik általa. Ak-
kor hogyan tudnálak én, aki elhagyom-e földet, Felülmúlni Téged a magaszta-
lásban?").207 Ezekben Zsigmond magasztalja „a nemes, erényes, Krisztust sze-
rető Angliát, mely jó és gazdag lakóiról és áldásos kormányzatáról híres; dicsőí-
ti Angolhont, mint a nemesség és az erény földjét, ahol az érdemes emberi tulaj-
donságok lakoznak".208 Anglia sem maradt adós Zsigmond laudatioját illetően: 
a királyt dicsőítő versek és pamfletek megemlékeznek a király „erényéről, mely 
bevilágítja a világot"; „szelíd uralmáról, mely oltalmat ád, nyugalmat és békét 
hoz népének".209 A canterburyi egyezség u t án az angol krónikások már attól 
sem idegenkedtek, hogy a királyt a „legfőbb jogot viselő" (summi jura gerens) 
uralkodónak titulálják.210 

A canterburyi szövetség nem egy hagyományos, középkorias katonai együtt-
működés, sokkal inkább már egy modern, érdekközösségre alapuló politikai 
alku, a hatalmi érdekszférák elhatárolása és újraelosztása alapján megkötött 
diplomáciai paktum volt. Egy új fa j ta hatalmi politika része, amely egy olyan új 
európai rend kialakításáért folyt, amelynek a francia befolyástól mentes, egye-
sített nyugati egyház az egyik alapja. Sokban előrevetíti az újkori politikai al-
kuk világát, mintha az itáliai háborúk során született volna. Lefektették 
ugyan, hogyan s mi módon támogatják egymást a királyságok, de Anglia ural-
kodója is volt annyira realista, hogy belássa, a német király nem feltétlenül fog 
óriási seregeket küldeni a francia frontra az angol erőket támogatandó. Sokkal 
inkább volt szüksége a király politikai támogatására az európai diplomáciában: 
egyfajta gentlemen's agreement született, egy, a kölcsönös érdekek talaján létre-
jött nagyhatalmi alku, már az újkor stílusában. Zsigmond megígérte: eltánto-
rí t ja a franciáktól hű szövetségesüket, a genovaiakat. Zsigmond megkapta a hi-
ányzó szavazatokat az angol natiotól, cserében támogatta a zsinaton a külön 
angol nemzet létét; s szemet hunyt a felett, hogy időközben Henrik seregei dúl-

londe ... „ - Libelle of Englyshe Polycye. Political Poems and Songs Relating to English History, 
from Edward III to Richard III. Ed. Thomas Wright. London 1861. 158. 

207 „[...] cedulis in plateis et vicis per suos dimissis, ad laudem anglorum. / Sparserunt équités 
per vicos atque plateas, / Haec laudam scripta, mente notanda piis." - Liber Metricus i. m. 141.; 
Capgrave, J.: De illustribus Henricis i. m. 120.; Gesta Henrici Quinti i. m. 156. 

208 „Vale et gaude glorioso cum triumpho, / O tu felix Anglia et benedicta! / Quia quasi angelica 
natura (gloriosa) / Laude Christum/Jhesum adorans, es jurelaj dicta. / Hanc tibi do laudem, quam 
recto[e] jure mereris." - Chronicon Adae de Usk, A.D. 1377-1421. Trans & ed. Edward M. Thomp-
son. London 1904. 130.; Capgrave, J.\ De illustribus Henricis i. m. 120.; Liber Metricus i. m. 141. ; 
„seid that this lond myght be callid a lond of grete nobley and wortines, and plenteuous of good and 
riche pepull, and blessid of gouernaunce, with habundaunce of alle worthi comoditeis that longon 
for a londe." - The English Brut, In: Kingsford, C. L.: English Historical Literature i. m. 300.; 
Redmayne, R.: Vita Henrici Quinti i. m. 50. 

209 Liber Metricus i. m. 142. 
210 Uo. 



ták Normandiát.211 Az angol korona szavatolta az új pápa legitimitását és bizto-
sította egyedüli pontifíkátusa szilárdságát; cserében Zsigmond elismerte Anglia 
urát a francia korona jogos birtokosának. Mindez lehetővé tette, hogy egy telje-
sen új, a korábbi terhes francia befolyástól mentes európai hatalmi szisztéma 
alakuljon ki, Anglia, a Luxemburg-királyságok és Burgundia vezetésével, egy-
fajta ú j tengely — Pax Sigismundiana —jöjjön létre a hagyományos 14. századi 
francia-avignoni dominancia helyébe. A régi Capet-Valois hatalmi blokk letűn-
tével ez az új tengely lesz az, amely meghatározza a következő jó néhány évti-
zed európai politikáját. 

THE VISIT OF KING SIGISMUND TO ENGLAND 

by Attila Bárány 
(Summary) 

The study attempts to present the visit of king Sigismund to England in 1416 and to draw the 
diplomatic background of his alliance with England. Among the stays of Sigismund in foreign 
countries and courts that in England was one of the longest and having the most important diplo-
matic consequences. It was directed against France, for Sigismund accepted king Henry's claim to 
the Capetian throne. Upon the basis of new English sources the study offers a detailed picture of the 
relationship between Sigismund and Henry V (1413-1422). It also presents hitherto unused evidence 
upon the itinerary of the king, his entourage, his negotiations, chivalric passions and courtly amuse-
ments. It overviews the preparations of the royal visit, the grandiose festivities, the mutual gifts, the 
ceremonies as well as the different stations of the royal journey. 

The author discusses the negotiations which king Sigismund pursued with the leaders of Eng-
lish politics, and identifies the English aristocrats and prelates with whom Sigismund entertained a 
personal relationship. One of the main aims of the study is to present hitherto unknown English 
charters, narratives, treatises, urban annals, diaries, memoirs as well as manuscrips and icono-
graphical sources to the Hungarian public. 

The author examines the history of the relationship between the Luxemburg and Lancaster 
dynasties from the first years of the 15th century, which marked a shift from the traditional pro-
French diplomacy of the Luxemburgs (e.g. English-Hungarian diplomatic missions between 1411 
and 1416, meetings of Koblenz and Aachen). Going beyond the aim of finishing the schism and 
combining efforts to promote ecclesiastical reform, Sigismund was already thinking in terms of an 
English-Luxemburg community of interests. The author also analyses the French-Luxemburg re-
lationship between 1413 and 1416 (treaties of Trino and Narbonne), and the gradual separation of 
Sigismund from the Armagnac-Orleans party and his rapprochement with the duke of Burgundy 
(missions of János Kanizsai and Miklós Garai, negotiations at Constance and Paris preparing the 
meeting of Calais in 1416. 

The alliance of Canterbury was part of the Lancaster-Luxemburg cooperation in the period of 
the council of Constance, and the starting point of the English-Luxemburg-Burgundian coalition of 
later years. By examining the negotiations of May-July 1416 the author hopes to prove that the king 
of Hungary, far from betraying the cause of peace, fought for a peaceful settlement as long as it was a 
real alternative. He only began to approach the English after the French leaders had rejected all 
chances of a peaceful compromise. He thought that even in case an English campaign was indeed 
launched, after the successful conclusion of the council he would return to his previous stance and 
mediate again for the peace. A military alliance was foreign ground for him, anyhow. The author also 
considers whether the alternative of a loose alliance, which would not involve an armed conflict on 
his part with France, was at all available to Sigismund. The treaty for him was an acceptable 

211 Már több, 1415 tavaszáról való híradás is arról tanúskodik, hogy az angol és a német köve-
tek együttműködtek Konstanzban, 1. ZsO V 432. sz. 



compromise, an inevitable bypass amidst his efforts to end the schism. In return for his aid king 
Hemy V and the English natio faithfully supported Sigismund, helping him to check the Latin 
nations and have a new pope elected. The treaty was thus rather a modern political cooperation 
based on mutual interests than a traditional medieval military alliance. The king of England had 
presumably no difficulties in realising that the ruler of Germany would not necessarily send con-
siderable armies to support the English in their war against France. 

Contemporary English sources refer commonly to the praises of king Sigismund and of mem-
bers of his Hungarian entourage of „blessed England". Several memoirs and diaries, already written 
in the middle English idiom, speak about the king travelling through the country and uttering words 
of admiration about its „noble and worthy people". The study also offers a selection of such texts. 



KÖZLEMÉNYEK 

Daniela Dvoráková 

A LÓ A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON 
(A középkori lovak hierarchiájáról, fajtáiról, színeiről és árairól) 

A lovak a középkori társadalomban meghatározó szerephez jutottak: az 
emberi élet minden területén jelen voltak. Annak ellenére, hogy a köztudatban 
a lovakat leginkább a lovagokkal hadjáratokkal, lovagi tornákkal, vadászatok-
kal, és hasonlókkal hozzák általában összefüggésbe — a ló egy a lovagság attri-
bútumai közül —, legfőbb feladatuk mégis az ember- és az áruszállítás volt: 
nélkülük megállt volna az élet a középkorban. 

A lovak használati és gyakorlati értékükön felül presztízs- és reprezenta-
tív értékkel bírtak: a nemes, fényűzően feldíszített ló a társadalmi pozícó jól lát-
ható jelképe volt. A ló így az elit társadalmi és kulturális életében egyaránt sze-
rephez jutott. A középkori levelek szavaival élve a „nagyon jó ló" (equus valde 
bonus) a gazdagság és a hatalom jelképe, minden középkori nemes álma volt. 

Hogy is kell elképzelni ezt a „nagyon jó lovat"? Mivel az ízlés eléggé indivi-
duális, a lovaktól a szépségen kívül elvárták a jó egészségi állapotot, a tempera-
mentumot, a jellemet, különféle képességeket, így a tanulékonyságot, a kitar-
tást és még egy sor további fontos tulajdonságot. Ráadásul figyelembe kell ven-
nünk a szépségideál változásait is, hiszen ma egészen más lovak tetszenek ne-
künk, mint a középkorban a lovagoknak. De valószínűleg ők sem értettek fel-
tétlenül egyet abban, hogy milyen is az az igazán „jó ló", melyet oly gyakran 
emlegetnek a középkori írásos forrásokban. Ugyanis a ,jó ló" a parasztokkal, 
fejedelmekkel és uralkodókkal kapcsolatban egyaránt előfordult. 

Ezek az állatok, természetesen, igen jelentős mértékben különböztek egy-
mástól. Ezért a kép sokkal több információt nyújt, mint az írásos szöveg: sze-
rencsére a ló a leggyakrabban ábrázolt állat a középkor művészetében. Ezért az 
akkori lovak alakjáról nagyjából pontos képünk lehet. 

A legvalósághűbb lóábrázolás, melyet a középkori magyar ló ideáljának is 
tartanak, Szent György lovas szobra 1373-ból, amely Kolozsvári Márton és György 
műve.1 Mint ajándék került Prágába, ahol a mai napig látható a Hradzsinban a 
Szent Vitus székesegyház előtt. De máshol is megcsodálhatjuk; egyik másolata a 
budapesti Halászbástyánál található, a másik a Magyar Nemzeti Múzeumban, egy 
harmadik pedig Kolozsvárott. 

A ló, amelyen Szent György ül, valóban gyönyörű, még mai szemmel is. 
Nem tipikusan „nagy" lovagi ló, mint amilyen állatok más korabeli ábrázoláso-

1 Szent György lovas szobrához, utalva a középkori irodalomra, 1. Marosi Ernő: Kép és hason-
más. Művészet és valóság a 14-15. századi Magyarországon. Bp 1995. 86-123. 



kon gyakoriak. Éppen kisebb termete miatt tar t ják a Jellegzetes magyar ló" 
képviselőjének. A szakemberek arab lovak hatását is felfedezni vélik alakján; 
erről tanúskodik a szép, nemes fej vagy a finom bőr, melyen keresztül minden 
apró ér látszik. Ugyanakkor a ménnek hatalmas, izmos fara és erőteljes, ele-
gáns tar tású nyaka van, amely az erejéről tanúskodik, annak ellenére, hogy 
egészében véve finoman és arányosan hat. Lovas és lova a teljes összhang érze-
tét keltik. A ló figyelmes, összpontosított, a veszélyes helyzet ellenére nyugodt, 
miközben a legegyszerűbb, úgynevezett pásztorzabla van rajta, amely csak a 
pofája szélére fejt ki nyomást. Ez azért említésre méltó, mert a középkori képe-
ken és szobrokon többnyire úgynevezett nyelvszorító, emelőszárú zablát látha-
tunk, amely fájdalmas hatást fejt ki a ló fejére és a nyelvére egyaránt. 

Nem véletlen, hogy a „legszebb középkori magyar ló" az erdélyi testvérek 
műhelyéből került ki. Az erdélyi lovak híresek és nagyon keresettek voltak. Az 
1433-ban Magyarországon járt Bertrandon de la Brocquiére burgundi lovag is 
megemlékezik róluk: információi szerint az erdélyi hegyekből származó lovakat 
a pesti lópiacon a többi állathoz képest többszörös áron kínálták eladásra.2 Az 
erdélyi lovak kiválóságát körülbelül ugyanebben az időben megemlíti a király-
né alkancellárja, Vencel is, aki urának, Csetneki Lászlónak írt levelében úgy 
búslakodik egy Erdei nevű ló után, melyet gazdája elveszített, mintha a sajátja 
lett volna. Ezért új „Erdel"-t küld gazdájának, „erőset, szépet, jó kiállásút, 
megfelelő járásút, könnyen és kényelmesen hordozót".3 „Hogyha meghagyná 
neki az Erdei nevet", te t te hozzá a levélben Vencel. A lovak neve mindkét eset-
ben eredetükről tanúskodik. 

Az erdélyi lovak iránti kereslet néha meghaladta a kínálatot. 1412-ben 
Stibor vajda az erdélyi Beszterce panaszát orvosolta, mely szerint a magyar 
tisztviselők, konkrétan a székelyispán familiárisai elviszik legjobb lovaikat, me-
lyeken úgy lovagolnak, hogy teljesen kimerítik és tönkreteszik őket, így amikor 
harcba kell menniük, nem tudják megfelelően szolgálni a királyt és teljesíteni 
kötelezettségeiket ilyen kimerült és fáradt lovakkal. Ezért a vajda elrendelte, 
hogy ettől kezdve egy magyar tisztségviselőnek és familiárisának se legyen joga 
elvenni lovakat, csak kancákat, ökröket és teheneket.4 A 15. század végén az ot-
tani lovak állapotának hanyatlása annyira jelentős volt, hogy egy másik erdélyi 
vajda, Szentgyörgyi Péter 1499-ben „a lovak és marhák nagy hiánya miatt" szi-
gorúan megtiltotta Erdélyből való kivitelüket (extra partes Transylvanas). Ti-
lalmában külön kiemelte, hogy nem szabad hat forintnál értékesebb gradariust 
kivinni. Aki pedig meg merte szegni a rendelkezést, összes vagyona elvételével 
sújtották.5 A kivételesen szigorú büntetés — teljes vagyonelkobzással büntet-

2 Szamota István: Régi utazások Magyarországon és Balkán-félszigeten 1054-1717. Bp. 1891. 94. 
3 Interim tarnen dirigo (...) Erdei loco vestri Erdei fortém, pulchrum, bene proporcionatum, 

conpetenter gradientem, leviter et suaviter portantem - 1431: Magyar Országos Levéltár, Diplomati-
kai Levéltár (a továbbiakban: DL) 12 404. 

4 Zsigmondkori Oklevéltár I-II/2. (1387-1410) Összeállította Mályusz Elemér. Bp. 1951-1958.; 
III-VII. (1411-1420) Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerk. Borsa Iván. Bp. 1993-2001.; 
VIII-IX. (1421-1422) Szerk. Borsa Iván, C. Tóth Norbert. Bp. 2003-2004.; X. (1423) Szerk. C. Tóth 
Norbert. Bp. 2007. (a továbbiakban: ZsO) III. 2480. sz., vö. Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai 
Fényképgyűjtemény (a továbbiakban: DF) 247 246. 

5 A nagykárolyi gróf Károlyi-család oklevéltára. Codex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-
Károly I-V Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. Bp. 1882-1897. (a továbiakban: Károlyi) III. 40. 



ték a gyilkosságot is — azt bizonyítja, hogy a lovak hiánya Erdélyben igen sú-
lyos probléma volt. 

Szentgyörgyi Péter erdélyi vajda említett intézkedésével valójában nem 
általában „a lovak" kivitelének tilalmát rendelte el, hanem egy bizonyos, gra-
dariusnak nevezett lófajtát említ meg ezzel kapcsolatban. A középkori magyar 
forrásokban ezen az elnevezésen kívül még sok más kifejezést is találunk a kü-
lönböző lófajták jelölésére. Nem elsősorban a fajták megkülönböztetésére szol-
gáltak ezek, hanem inkább annak a kifejezésére, hogy az adott ló milyen mun-
kavégzésre alkalmas, illetve milyen társadalmi réteg használja. A szigorúan 
hierarchizált középkori társadalom ugyanis igyekezett az állatokat is betagolni 
a társadalom rendjébe. Nyugat-Európában a lovak osztályozásának a társadal-
mi hierarchiát tükröző modellje könnyen rekonstruálható a gazdag krónikás-
anyagnak köszönhetően. A Magyar Királyságot illetően egy kicsit más a hely-
zet, s nem csak azért, mert hasonló források alig-alig állnak a rendelkezésünk-
re. A különbségek jelentős része ugyanis abból fakadt, hogy az országban több 
különböző kultúrájú nép élt egymás mellett, továbbá sok minden fennmaradt a 
„sztyeppei népek" gondolkodásmódjából és kultúrájából. Hozzájárult végezetül 
a nyugat-európaitól eltérő helyzet kialakulásához, hogy Magyarország a közép-
kor utolsó századában állandó harcban állt az Oszmán Birodalommal. 

Ennek ellenére sem érdektelen egy pillantást vetni arra, hogyan véleked-
tek a ló és a társadalmi hierarchia összefüggéseiről a nyugati krónikások, és ho-
gyan jelenik meg ugyanez a mi jóval szerényebb írott forrásainkban. Kezdjük 
Franciaországban! Cseh történészek, név szerint Martin Nejedly, aki sziszte-
matikusan foglalkozik középkori francia krónikák kutatásával, és legújabban 
Frantisek Smahel, aki a francia krónikák tanúsága alapján rekonstruálta IV 
Károly 1377-1378. évi franciaországi út ját , viszonylag nagy figyelmet fordítot-
tak munkáikban a lovakra is.6 Martin Nejedly azonosul a francia történészek 
(Brigitte Prévôt és Bernard Ribemont) álláspontjával, mely szerint a lovak osz-
tályozása megfelelt a társadalom három rendre való felosztásának: bellatores 
('harcolók'), oratores ('imádkozok') és laboratores (dolgozók'), s minden rend-
hez más-más ló tartozott. Az elsőhöz a nagy, harcra termett lovagi ló, az úgyne-
vezett destiner, az imádkozókhoz, vagyis a papsághoz az elegáns palefroi vagy a 
lassabb és nehézkesebb roncin illett, végül az egyszerű parasztoknak, vagyis 
azoknak, akiknek a munka a küldetése, a roncin vagy a sommier volt a lova. (Az 
utóbbi nehéz, erős ló, sokkal inkább mezei munkára és fogat elé való, semmint 
lovaglásra.) Természetesen nem állíthatjuk, hogy a lovagok kizárólag csak destri-
ereken és coursiereken lovagoltak volna (cours a. m. 'futás', tehát futó), a papság 
pedig csak palefroikon vagy rorccmokon. A palefroi például arisztokrata körökben 
általánosan elterjedt ló volt, a hölgyek kedvelték, hasonlóan a haquenéé-hoz, 
amely utazáskor nagyon kényelmes volt. A legnagyobb valószínűség szerint a 
hétköznapi életben tehát a nemesek is használtak olyan lovakat, amelyek elv-
ben nem illettek volna társadalmi rangjukhoz. Roncinon vagy sommier-n lova-

6 Martin Nejedly: Kroniky Jeana Froissarta a jejich snaha o hierarchické usporádání svëta. 
Cesky casopis historicky 94. (1996) 481-527.; uő: Fortuny kolo vrtkavé. Praha 2003.; Frantisek 
Smahel: Cesta Karla IV do Francié. 1377-1379. Praha 2006. 272-279. 



golni ellenben egy arisztokrata vagy egy uralkodó számára megengedhetetlen 
és lealacsonyító dolognak számított, s csak a legnagyobb szükség vihette rá 
őket: „a helyzet, amikor egy jelentős személyiség roncinra vagy közönséges 
kancára ül, megalázó és nehézségekről tanúskodik".7 Természetesen ez sem ki-
vételt nem ismerő szabály, hiszen a francia krónikák szerint IV Károly császár 
és fia, Vencel éppen roncinokon utazott Franciaországba.8 Ez is azt bizonyítja, 
hogy a történelmi tények nem minden esetben illeszthetők be még az egyéb-
ként működőképes sémákba sem. 

Ahhoz viszont nem fér kétség, hogy a lovagok lealacsonyítónak tar tot ták a 
kancákon való lovaglást. Ennek megvolt a maga gyakorlati háttere. Mivel több-
nyire méneken lovagoltak, a kancák jelenléte megnehezítette volna az állatok 
irányítását, főleg hadjáratokban, amikor kint táboroztak a szabad ég alatt, és 
harcban, amikor a lovaktól elvárták a teljes összpontosítást. A mének ráadásul 
merészebbek és harciasabbak, nem utolsó sorban erősebbek is, ezért alkalma-
sabbak a harcra. A középkori francia krónikák szerzői azokat a személyeket is 
lenézték, akik feltűnően alacsony lovakon lovagoltak. Ezek történeteiben kis 
lovakon csak alacsony rangú vagy valamilyen szempontból kedvezőtlenül beál-
lított személyek lovagoltak, olykor az ellenség is — hogy így hangsúlyozzák an-
nak kisebbrendűségét —, lovagok azonban csak abban az esetben, ha egy nehéz 
helyzet rákényszerítette őket, például szegénynek álcázva kellett menekülniük 
valamely veszedelem elől. A magas lovak különösen előkelőeknek számítottak, 
így amikor a Nagy Francia Krónikák (Les Grandes Chroniques de France) leírja 
IV Károly császár franciaországi utazását, nem felejti el az urak felsorolásánál 
hozzátenni: „mind tiszteletreméltó, magas lovakon ültek, magasabbakon, mint 
a coursier-k".9 

Magyarországon ez egészen másképp volt. Az alacsony lovakon való lovag-
lást nem ta r to t ták méltóságon alulinak, sőt, feltűnően kis növésű lovakat még a 
királyi udvar lovagi tornáin is használtak. Emlékezzünk csak vissza a burgundi 
Bertrandon lovag, tanúságtételére: Budán saját szemével látott tornákat, ahol 
„az ország szokása szerint kis lovakon harcoltak", s amelyek egyik résztvevője 
Garai Miklós nádor fia volt, a legkimagaslóbb mágnáscsalád képviselője tehát.10 

Az alacsony lovak használatáról tehát a magyar előkelőségek teljesen máshogy 
vélekedtek, mint a franciák. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy Magyarországon ne ismerték volna a 
destrier-1, melyet a latin írásos emlékekben egész Európában dextrariusnak ne-
veztek. A magyar nemesek is ilyen nagy és erős harci méneken szálltak harcba 
vagy indultak lovagi tornán, igaz, csak akkor, ha megvoltak rá az anyagi eszkö-
zeik. Egy ilyen típusú ló a középkori harcmodor nélkülözhetetlen eleme volt: a 
nehézpáncélzatú lovagok teljes harci felszerelésben, páncélozott lovaikkal szo-
rosan egymás mellett sorakoztak és szilárdan összezárt vonalban vágtatva tá-
madtak az ellenségre. Céljuk az ellenfél ugyanolyan harci vonalainak szétzúzá-

7 Nejedly, M.\ Kroniky Jana Froissarta i. m. 509. 
8 Smahel, F.: Cesta Karla IV i. m. 274. - A roncinokat ellenálló német vagy egyéb tenyésztésű 

lónak tartja. 
9 Smahel, F.: Cesta Karla IV i. m. 275. 

10 Szamota /.: Régi utazások i. m. 96. 



sa volt összpontosított támadással, illetve szétverése kisebb csapatokra, majd 
azok legyőzése. Erre a harcmodorra a hatalmas, nagy lovak voltak a legalkal-
masabbak, amelyek ráadásul azt a súlyos terhet is elbírták, amit a felfegyver-
zett lovas és ló vértezete jelentett. Becslések szerint egy lónak több mint 220 
kg-ot kellett vinnie harc közben.11 Ez a szám persze nem pontos: a lószerszám 
egyes részei könnyebbek és nehezebbek is lehettek, és ugyanez érvényes a lo-
vasra is. Nem állhat azonban messze a valóságtól, ha 160-220 kg körülire be-
csüljük azt a tömeget, amelyet a lónak hordoznia kellett. Érthető, hogy a lovag-
nak a harcban nemcsak erős, de friss, kipihent lóra volt szüksége. Ezért a 
dextrariusokon nem lovagoltak, a lovag a harc színhelyére egy másik lovon ér-
kezett, a harci mént jobb kézen vezette felnyergeletlenül. így keletkezett a 
neve: dextrarius vagyis 'jobboldali'. De nem minden hatalmas ló volt dextra-
rius. „Harci ló" az a mén lehetett, amely testi és lelki tulajdonságai alapján al-
kalmas volt a harcra, és átesett a harcra felkészítő speciális kiképzésen. Harc-
ban a dextrarius nagy előnyt jelentett, azonban abban az esetben, ha a sereg 
menekülőre fogta, hátránnyá vált, mégpedig gyakran végzetessé. Hosszabb gyors 
vágtára ugyanis ez a faj ta ló tökéletesen alkalmatlan volt, s a ki tar tás sem tar-
tozott az erényei közé. A dextrariust ezért kizárólag csak harcban használták. Az 
ilyen lovon ülő lovag fel volt készülve a harcra, s tudta ezt a környezete is. I. Fri-
gyes (1152-1190) egyik rendelkezése szerint, ha a táborhoz idegen lovag közeledik 
pajzs és fegyver nélkül, utazó lován (in palefrido), barátságosan kell fogadni, ha vi-
szont harci lovon érkezik (in dextrario), akkor ellenségnek tekintendő.12 

A magyar írásos emlékekben találkozunk dextrariusszal ütközetek leírá-
sakor, ahol a dextrariust vagy zsákmányul ejtették vagy megölték.13 Egy eset-
ben a király a derék lovag érdemeit sorolva előadja, hogy alatta egy „nemes és 
erős dextrariust" öltek meg (nobili et forti dextrario suo sub ipso occiso).14 

1285-ban Kun László megjutalmazott egy nemest többek között azon érdemei-
ért, hogy a morvamezei csatában három jól felfegyverzett cseh lovagot fogott el 
dextrariusaikk&l együtt (très milites honeste armatos Bohemos cum ipsorum 
dextrariis), melyeket aztán Rudolf római királynak adományozott.15 

A harcok leírásán kívül megjelennek az oklevelekben ezek a lovak más al-
kalmakkor is: 1283-ban például bizonyos nemes birtokát kifosztották és elvit-
ték összes lovát, szám szerint 73-at, két dextrariust is beleértve.16 Itt-ott meg-
emlékeznek róluk a krónikák is, gondoljunk csak a Dubnici Krónika tudósítá-
sára I. Károly temetéséről, akit utolsó útjára három ünnepélyesen felfegyver-
zett harci lova, dextrariusa kísért.17 A dextrarius jelölésére az írásos emlékek-

11 Miklós Jankovich: Pferde, Reiter, Völkerstürme. München 1968. 231. 
12 Uo. 99. 
13 L. pl. Codex diplomaticus Hungarie ecclesiasticus ac civilis I - XI. Studio et opera Georgii Fej-

ér. Budae 1829-1844. (a továbbiakban: CD) V/3. 274., Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus 
Arpadianus continuatus I-XII. Közzé teszi. Wenzel Gusztáv. Pest-Bp. 1860-1874. (a továbbiakban: 
ÁUO) VII. 223. 

14 ÁÚO VII. 200. 
15 CD V/3. 274-277. (az idézet: 275.). 
16 ÁÚO IX. 251. 
17 Chronicon Dubnicense. Históriáé Hungáriáé Fontes domestici III. Ed. Florianus Mátyás. 

Quinqueecclesiae 1884. 131-136. 



ben néha az egyszerű „nagy ló" (equus magnus) szókapcsolatot használták. 
Zsigmond lengyel herceg elszámolásaiban például csak ez a kifejezés található, 
egy esetben megtoldva a „lovagi" jelzővel.18 Valószínűleg azok az armigeri ('fegy-
hordozó, felfegyverzett') lovak is, melyeket Lajos király számára vásároltak 
1526-ban Morvaországban, igazi dextrariusok voltak.19 

A másik, magyar forrásokban igen gyakran előforduló, lófajtára utaló ki-
fejezés a palefridus, a már említett francia palefroi latin megfelelője. Ahogy az 
eddigiekből is kiderült, ez egy „utazó" vagy „hátasló" volt, mely könnyebb, 
gyorsabb és kitartóbb a dextrariusnál. Különbözött a dextrariustól abban is, 
hogy míg az jól meghatározhatóan a lovagok társadalmi csoportjához tartozott, 
a palefridus t nem lehet ilyen egyértelműen besorolni. Ez a lófajta, minden való-
színűség szerint, nem kizárólag a papok és a hölgyek számára volt fenntartva, 
mint ahogy az a francia adatokból következnék. Használták a királyi udvarban, 
de a középnemesség és városi polgárság körében is; nők és férfiak egyaránt lo-
vagoltak rajta. A palefridus hátasló volt, amelynek különböző testi jellemzői, 
erényei lehettek és ebből következően értékei is változóak voltak. A források-
ban „kis palefridus" - ként is említik, vagyis alacsony termetű volt.20 A pale-
fridusok feljegyzett értéke 40 és 100 forint között mozgott, tehát inkább a drá-
gább lovak közé tartoztak. Nem volt könnyű jó palefridus lovat venni. Ezt tá-
masztja alá Garai Miklós nádor feleségének levele, a legelőkelőbb hölgyek egyi-
kéé, akiről feltételezhetnénk, hogy istállói teli voltak drágábbnál drágább ne-
mes lovakkal. Egy 1415 tájáról származó levél tanúsága szerint az asszony már 
hosszabb ideje nem talált magának megfelelő lovat, holott az összeg, melyet a 
vásárlásra szánt, igen jelentős volt. Levélben közölte familiárisával, Kállói Mik-
lóssal, hogy hallott egy lóról, amely tökéletesen megfelelő lenne, és hogy ez a ló 
egy bizonyos gömöri nemesé. A helyiek nagyon dicsérik és 100 forintra becsülik 
az értékét. Az úrnő utasí totta Miklóst, nézze meg a lovat, és ha valóban olyan 
jó, mint mondják, vegye meg legfeljebb 100 forintot adva érte. Végül hozzáteszi, 
hogy még két-három palefridust szeretne.21 

A palefridus elnevezés állítólag a paraveredus szóból származik, amely a 
kora középkorban a melléklovat jelölte, amely a postaló mellett haladt (veredus).22 

„Később jelentése kibővült lovagolásra szánt lóra, egyes nyelvekben pedig magára 
a ló kifejezésére (német Pferd). A palefridusok Európa-szerte való elterjedtségét 
bizonyítja a francia palefrenier szó is, amely lovászfiút jelent".23 Más nézet szerint 
(Du Cange) a palefridus!palifredus szó eredetét a palla és a frenum ('ostor' és 
'kantár') latin szavakban kell keresni, a ló vezérlésére szolgáló fő eszközök nevé-
ben.24 Ez az elmélet azonban kevésbé tűnik valószerűnek. 

18 Divéky Adorján-. Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai (1500-1502, 1505). Magyar 
Történelmi Tár 26. (1914) (a továbbiakban: Zsigmond herczeg számadásai) 67. 

19 Johann Christian Engel-. Monumenta Ungrica. Viennae 1809. (a továbbiakban: Mon. Ung.) 212. 
20 palifedrus [!] parvus - 1444: DL 13 815. 
2 1 ZsO V 1377. sz. 
22 Frantisek Smahel szerint a „veredus" kelta szó, melynek jelentése: 'ló', 1. Smahel, F.: Cesta 

Karla IV i. m. 279. 
23 Jankouich, M.\ Pferde, Reiter i. m. 100. 
24 L. palefridus in: Bartal Antal. Glossarium mediae et infimae latinitatis Regni Hungáriáé. 

Lipsiae 1901. 465. 



A palefridus ezen kívül mást is jelölt. Az úgy nevezett poroszkáló lovat, 
amely a helyes lábrend helyett, tehát a négyütemű lépés — bal mellső, jobb hát-
só, jobb mellső, bal hátsó láb sorrendje — helyett egyszerre mozog bal mellső és 
bal hátsó lábaival. A kétütemű hintázó ri tmusnak köszönhetően az ilyen lovak 
sokkal kényelmesebbek a lovas számára ügetéskor is, ezért néha „ügető ló"-nak 
is nevezik őket (a poroszkákból fejlődött ki némely jelentős ügető fajta). Egy bí-
rósági oklevélben például bizonyos Küküllő megyei nemes ügyében jár tak el, 
akitől elloptak „egy palifridust, népies nevén poroszkát, 100 forint értékben, és 
két malomkövet, négy forint értékben".25 A poroszkák iránti szeretet kitartott 
az egész középkor folyamán egészen a 16. század végéig, amikor azonban kezd-
tek eltűnni a forrásokból. A 18. században az európai hadseregekben a porosz-
kálást már „nem megfelelő "-nek tartották, és ez így is maradt a mai napig. A 
poroszkák viszont megtalálták helyüket Amerikában, ahol a divatos és közked-
velt fajták közé tartoznak {paso fino, paso peruano stb.). 

A palefridus szó valószínűleg a gradarius szinonimája volt, ez utóbbi kife-
jezésjelölte azt a lófajtát, amelyről Erdélyből való kivitelének tiltásával kapcso-
latban már szóltunk. A gradarius a 15. század második felében és 16. század 
elején jelenik meg, amikor eltűnik a palefridus. Például Zsigmond herceg vagy 
Lajos király számadáskönyvei a 16. század elejéről egyszer sem említenekpale-
fridust, csak gradariust. Minden kétséget kizáróan ugyanarról a fajtáról van 
szó: a könnyű, de annál gyorsabb lovaglásra használt lóról. Valószínűleg po-
roszkákról van szó itt is.26 A gradariust néha harcra is használták. Thuróczi Já-
nos megemlíti krónikájában a Hunyadi János által vezetett magyar sereg har-
cának leírásakor 1442 márciusában. A Hunyadi és Lépes György püspök vezet-
te magyarokat egy Szentimre nevű falunál (Gyulafehérvár mellett), a nyílt me-
zőn váratlanul megtámadta a török túlerő. A magyarok menekülőre fogták, mi-
vel a nyílt térségben nem volt esélyük az ellenállásra. A püspök gyors vágtával 
menekült gradariuskn, de egy patak átugrásakor leesett és szörnyet halt. A 
szerencsétlen püspök emlékét hosszú évekig egy kőkereszt őrizte, amelyet a 
köznyelv Lépes-keresztnek nevezett.27 Nehéz megmondani, hogy Lépes György 
azért választotta a gradariust, mert ez felelt meg papi méltóságának, vagy a 
csata jellege miatt, ahol egyértelműen előnyösebbek voltak a gyorsabb lovak. 
Lehetséges, hogy a gradarius nagyjából megfelelt az említett francia coursier-
nek, a „futó ló"-nak, amelyet szintén használtak harcra is. Az ilyen fajta ló — a 
coursier — ugyanis teljesen hiányzik a magyar forrásokból. Ezzel szemben 
Bertrandon de la Brocquiére burgundi lovag megemlíti, hogy Magyarországon 

25 ZsO Y 2344. sz. 
26 Lexicon latinitatis medii aevi Hungáriáé I-V Bp. 1987-1999. (a továbbiakban: LL) a „gra-

darius" szót úgy fordítja, mint olyan lovat, „qui molli gradu sine succusatura incendit" ('amely ké-
nyelmes, rázkódás nélküli léptekkel jár'). 

27 Ubi et pretactus Albensis episcopus in celeri cursu sui gradarii, dum fugiens suo gradario 
trans decursum cuiusdam rivuli sal tante in terram decidisset, decollatus est - Johannes de Thurocz: 
Chronica Hungarorum I. Textus. Ediderunt Elisabeth Galántai et Julius Kristó. Bp. 1985. 245. -
Szentimre falu ma: Sintimbru (Románia), 1. uo. II/2. Commentarii. Ab anno 1301 usque ad annum 
1487. Composuit Elemér Mályusz adiuvante Julio Kristó. Bp. 1988. 323. 



remek lovagolni való lovat vett: egy kiváló „futó"-t.28 A gyors lovaglásra alkal-
mas lovak, a francia coursier-k tehát Magyarországon más név alatt rejtőztek. 

A gradariusszal kapcsolatban még meg kell említeni a forrásokban bada-
viaként jelölt lovat. Ezt, tévesen, a gradarius kancájának tartották,2 9 ám sok-
kal valószínűbb, hogy ez a szó, amely megtalálható Zsigmond fejedelem szám-
adáskönyveiben is, arab lovat jelöl. A badauia arabul 'beduin'-t jelent, és mint 
ismeretes, az arab lovat a beduinok tenyésztették ki. Ezt alátámasztják azok az 
összefüggések is, melyekben a badauiákat számadásokban említik. Az említett 
forrásban két helyen jelennek meg, mindkét esetben törökökkel kapcsolatban: 
az egyikben zablát vásároltak török közreműködéssel egy badavia számára, a 
másikban Zsigmond herceg a királytól badauiát kapott ajándékba bizonyos tö-
rökökkel együtt.30 

A 16. század elejéről származó forrásokban, a gradariusszal párhuzamo-
san, megjelenik az ambulator elnevezésű lófajta. Némely szótárak ezt a kifejezést 
is 'poroszká'-nak fordítják, mások egyszerűen 'lovagolni való ló'nak.31 Hogy való-
ban poroszkáról volt szó, alátámasztja a hercegi számadásokról szóló feljegyzés, 
amelyben az ambulator „másként poroszkáló" (alias ynnochodnyk) kiegészítés-
sel szerepel.32 Ugyanezekben a feljegyzésekben öt évvel később már csak mint 
„poroszka" {ynnochodnyk, innochodnik) bukkan fel.33 

Egy másik lónév, amelyikkel magyar forrásokban találkozunk, a trotator, 
az irodalomban és a szótárakban trottarius, toletarius, tolutarius. E jelölés in-
terpretációja nem egyértelmű, gyakran 'ügető'-nek fordítják, vagy kétütemű 
jármoddal járó lónak. Jankovich Miklós a palefridusszal azonosította, szerinte 
a trotator és a palefridus ugyazon lófajta megnevezésére használt kifejezések 
voltak. Ezt az állítást azonban megingatja Zsigmond király 1412-ből származó 
oklevele, amelyben megparancsolja bizonyos nemesek panaszának kivizsgálá-
sát, akik szerint lovaikat a megyei tisztviselők törvénytelenül vették el tőlük 
büntetés gyanánt; 16 lovat vittek el az istállóból, és ezen kívül még kettőt: egy 
„pallefredust" és egy „trotatort".34 Biztos tehát, hogy a trotator és a palefridus 
nem ugyanazt a fajtát jelöli. De hogy szabaduljunk ki a palefridus, gradarius, 
trotator és ambulator nevek hálójából? A legkülönfélébb szótárakban és glosszári-
umokban való keresés nem vezetett eredményre: gyakran kölcsönösen ellent-
mondanak egymásnak és nem nyújtanak egyértelmű választ, túlnyomó több-
ségben mind a négy fogalmat 'ügető'-nek vagy 'poroszká'-nak fordítják. Való-
színűleg nincs is egyértelmű megoldás; lehetséges, hogy az egyes fajták közti 
különbségek számunkra egyszerűen észrevehetetlenek: hiszen ma is több fajtá-
já t különböztetjük meg a poroszkának. így válnak az említett kifejezések lefor-
díthatalanná: csak hozzávetőlegesen tudjuk őket közvetíteni. Érvényes ez egy 

28 Szamota /.: Régi utazások i. m. 94. 
29 badavia = equa gradaria - LL 1/3. 318. 
30 1500: Zsigmond herczeg számadásai 26.; 1505: uo. 204. 
31 L. pl. http://www.netserf.Org/Glossary/A.cfm#39 (letöltve: 2007. szept.). Az LL egyszerűen 

'hátasló'-nak fordítja (equus ad equitandum idoneus). 
32 1500: Zsigmond herczeg számadásai 31. 
3 3 1505: Zsigmond herczeg számadásai 198., 211. 
34 ZsO III. 2380. sz. 



másik magyar kifejezésre is, amelyet az írásos forrásokban csak egyszer talál-
tunk feljegyezve, egy 1335-ből származó oklevélben, melyben Becsei Imre fiai, 
Vesszős és Töttös megosztják vagyonukat, többek között lovaikat is. A levél 
konkrétan 62 szelídítetlen ( indomiti) lovat említ, két mént, egy palefridust, öt, 
közönségesen dalmnak nevezett lovat (quinque equi uulgariter dalrn dicti), és 
hat igáslovat.35 Belényesy Márta a „dalm"-ot „gyorsan futó" lónak tartja, Sza-
mota István viszont „sagmarius equus"-nak ('teherhordóállat'),36 íme, lehet vá-
lasztani. De az is előfordulhat, hogy a titokzatos kifejezés mögött csak egy fi-
gyelmetlen írnok áll ... 

Jóval egyszerűbb a helyzet a lovak használat alapján történő felosztásá-
nál: lovagolni való, tehát „nyereg alatti" (sellati, subselliparati), és fogatba való 
lovak (curriferi, currus trahentes, redarii vagy ?~edales) reda a. ni. 'szekér'). Az 
1500-as évből származó hercegi számadások még azt is megkülönböztetik, hogy 
szekér elé (wosznyk), vagy kocsi elé való (kolepczan) redariusról van-e szó. Né-
melyik ló lovaglásra és kocsihúzásra is egyaránt ki volt képezve (redales succu-
bitales sive supersesioni aptes).31 Ezen az alapvető felosztáson kívül még meg-
különböztették a lovakat konkrét tevékenységük alapján, amelyhez személyes 
kiképzés volt szükséges. Valószínűleg ilyen speciális kiképzésnek vetették alá a 
vadászatra szánt lovakat is; ezeket a forrásokban leporarius néven jelölték. A va-
dászlovaktól nagyon sokrétű képességeket követeltek meg (hozzávetőleg olyano-
kat, amilyeneket a mai military versenyekre való kiképzéssel lehet elérni): a lo-
vaknak gyorsnak, fürgének, bátornak, szófogadónak, a legnehezebb terepaka-
dályok legyőzésére is alkalmasnak kellett lenniük, vagyis kiváló ugrónak kel-
lett lenniük. Más képességeket is megköveteltek a lovaktól, mindenekelőtt a 
gyorsaságot: részint például a futárok számára, részint pedig azon, a magyar 
királyi udvarban rendezett versenyekre gondolva, amelyek a 15. századtól kezd-
ve váltak divatossá. A királyi udvar számadásaiban ezeket a lovakat „gyors ló"-
nak (equi veloces) vagy „versenyló"nak (zawodnyk) nevezték. 

A ló fajtáján vagy típusán kívül lényeges volt még a színe is, a középkori 
ember nagy jelentőséget tulajdonított ennek a jellemzőnek. Nem azért, mintha 
azt hitték volna, hogy a szín befolyással van a ló tulajdonságaira és teljesítőké-
pességére, hanem azért, mert szimbolikus jelentősége volt. A színeket a ma-
gyarországi oklevelekben a latin mellett igen gyakran több nyelven is feltüntet-
ték; magyarul és más nyelveken is, bár nem mindig lehet egyértelműen megál-
lapítani, hogy milyen színről is van szó. 

A lovak szempontjából a legjellegzetesebb szín a fehér volt, amely a királyi 
fenségesség kifejezésére szolgált, a fehér lovak mindig a királyé vagy a császáré 
voltak. Térjünk vissza egy pillanatra a Nagy Francia Krónikák IV Károly láto-

35 Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis I-VII. Szerk. Nagy 
Imre, Nagy Gyula. Bp. 1878-1920. (a továbbiakban: AO) III. 178-180. (az idézet: 179.). 

36 Belényesy Márta: Viehzucht und Hirtenwesen in Ungarn im 14. und 15. Jahrhundert. Bp. 
1961. 29. Magyar oklevél-szótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűj-
teménye. (Pótlék a Magyar Nyelvtörténeti Szótárhoz). Legnagyobb részüket gyűjtötte Szamota Ist-
ván. Szerk. Zolnai Gyula. Bp. 1902-1906 (a továbbiakban:. MOSz) 145. 

37 Pl. 1525: Oklevéltár Kolozsvár története első kötetéhez I. Összegyűjt, és szerk. Jakab Elek. 
Buda 1870. (a továbbiakban Kolozsvár oki.) 364. 



gatásáról szóló passzusaihoz, ahol a lovak színének szimbolikus értelméről esik 
szó. A francia király, V Károly, vendégeinek és egyben rokonainak — IV Károly 
császárnak és fiának — fekete lovakat adott ajándékba. Nem véletlenül válasz-
tot ta ezt a színt, hanem kiszámított célzottsággal: „mivel az ilyen ló színe áll a 
legtávolabb a fehértől, annak az ellentéte. Bevett szokás ugyanis a birodalom-
ban, hogy a császárok császárságukban, mely az ő ura lmuk alá tartozik, fehér 
lovon járnak. A király nem akarta, hogy az ő királyságában ez történjen".38 Te-
gyük hozzá: arra, hogy a császár ünnepi eseményeken fehér lovon üljön, mindig 
nagyon odafigyeltek, Károly fiát, Zsigmond császárt szinte mindig csak fehér 
lovon ábrázolták. Hófehér lovon érkezett Rómába is, a császári koronázásra.39 

Néha megesett, hogy az uralkodó lemondott a fehér ló kiváltságáról, hogy 
így fejezze ki tiszteletét egy másik személy iránt. így tör tént 1476-ban, Mátyás 
király menyasszonya, Aragóniai Beatrix Székesfehérvárra érkeztekor is. A ki-
rály egy aranyozott kocsit készített elő Beatrix számára fél mérföldre a város-
tól. Ezen kívül még hét kocsi várta a jövondőbeli királyné kíséretét. Mindegyik 
elé más-más színű lovak voltak befogva: az egyikbe fehérek, a másikba feketék, 
a harmadikba barnák, és így tovább. Nagyon hatásosan festett, a krónikás meg 
is jegyezte, hogy „ilyesmit máshol talán nem is látni". Beatrixet a kocsin a vá-
ros előtti sátrakhoz vitték, ahol az esztergomi érsek fogadta latin beszéddel. 
Ezt követően lóra ültek, Beatrix fehér, Mátyás pedig pej ménre, és így, ünnepi 
menetben mentek a városba.40 Ebben az esetben a hölgy ült a presztízs szem-
pontjából magasabb értékű lovon, az uralkodó érthetően ezzel akarta hódolatát 
kifejezni a jövendőbeli felesége és a magyar királyné előtt. 

Hasonló tanúságtétel áll rendelkezésünkre egy másik királyi esküvőről is: 
Foix-i (vagy Candale-i) Anna érkezéséről 1502-ben. Jövendőbeli férje, II. Ulász-
ló egy gyönyörű, gazdagon aranyozott kocsit küldött érte Zenggbe, ahol partra 
szállt. A francia hercegnő kíséretéért további kocsikat küldött, de, ahogy a kró-
nikás feljegyezte, kevésbé díszeseket. Érdekessége a dolognak, hogy minden ko-
csi elé nyolc különböző színű ünnepélyesen felszerszámozott lovat fogtak. A fo-
gat színességét ebben az esetben többre értékelték, mint az egyszínű lovak ele-
ganciáját. A hercegnő megérkezésekor a forgatókönyv nem különbözött Beatrix 
királynő fogadtatásáétól. A leendő királynét ünnepélyesen fogadták a város 
előtti sátorban, majd lóra ültették jövendőbelijével együtt, és ünnepi kíséretben 
mentek Székesfehérvárra. A különbség csak annyi volt, hogy Ulászló egy pom-
pás sárga lovon ült. A nemesi pár kíséretét több mint négyezer lovas alkotta, a 
lovak többsége aranyozott lószerszámmal, bársony csabrakkal, ezüst és arany 
csengőkkel, gyöngyökkel, drágakövekkel, szalagokkal volt ékesítve. A koroná-
zást és az esküvőt követően, melyek a következő napokban zajlottak le Székes-
fehérváron, a királyi pár ú t ja Budára vezetett. A királynő fehér ménen utazott 
hasonlóképpen, mint Beatrix. Mivel a helyzet mindkét esetben ugyanaz volt — 

38 Smahel, F.: Cesta Karla IV i. m. 275. 
39 Csukouits Enikő-. Egy nagy utazás résztvevői. (Zsigmond király római kísérete). In: Tanulmá-

nyok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikő. Bp. 1998. 15. 
40 Peter Eschenloer leírását Beatrix Székesfehérvárra érkezéséről magyar fordításban publikál-

ta Szamota /.: Régi utazások i. m. 100-106. 



a királynők fehér méneken ültek, míg férjeik más színű lovat választottak ma-
guknak —, valóban tekinthetjük ezt a tisztelet jelének, mellyel a két uralkodó 
kedveskedett a királynénak, átengedve nekik a fehér lovat, mely rendes körül-
mények között a királyt illette volna meg. 

Érdemes röviden kitérni az Ulászló által választott „sárga" vagy „arany-
színű" ló kérdésére. A palomino (másként: izabella) színű lovak — vagyis a sár-
ga hátasok — nagyon értékesek és keresettek voltak, főleg az arisztokrácia kö-
reiben. Valószínűleg azért, mert színük a középkor legcsodáltabb színére, az 
aranyéra emlékeztetett. A palomino ló nagyon gyakran szerepel középkori ké-
peken, freskókon, könyvekben lévő miniatúrákon, nemegyszer maga a király ül 
rajta. Ez nemcsak a Magyar Királyságra, hanem más országokra is jellemző 
volt. A már többször említett Nagy Francia Krónikák illuminált kéziratai egyi-
kében a francia király palomino lovon ül, a cseh király pedig fehér lovon.41 Né-
melyik képen, amelyen Zsigmond császár és kísérete látható, Zsigmond fehér 
lovon ül, de legközelebbi emberei, tehát kísérete legmagasabb rangú tagjai, 
palomino színű lovakon ülnek. A magyar krónikák egyik hőse, a bátor Opos lo-
vag, halványsárga lovon győzte le ellenfelét.42 A sárga lovak írásos forrásokban 
is előfordulnak; ezekben „fakó"-nak nevezték őket ( f laveus, gilvus), vagy sáf-
rányszínűnek, sáfránysárgának (szár). 

A sárga lótól megkülönböztetendő a „sző" (oklevelekben: zew, zeu). Ezek-
nek ugyanis — ellentétben a palomino lovakkal, amelyeknek világos sörényük 
és farkuk van — fekete a sörényük és a farkuk. Gyakran úgynevezett szíj-hátuk 
volt, vagyis fekete sáv húzódott a hátukon. A „sző" egyébként nem kizárólag 
sárga lehet, a pigmentek mennyisége és elszórtsága alapján megkülönbözte-
tünk sárga, „kék" (azaz szürkés) és fekete fakót. Ezek a színek is megtalálha-
tók a középkori magyar forrásanyagban. Úgy tűnik, a hátán fekete csíkos fakó 
szintén a keresett színek közé tartozott. 1393-ban Szerdahelyi Ders Márton két 
lovának ellopását vizsgálták ki, egy ilyen színű ló kétszáz forintba került, míg a 
barna vagy sötét (szög) csak negyven forintba.43 Az oklevelekben a leggyakrab-
ban előforduló szín a barna, vagyis a pej (pey), ezt a szót átvette a szlovák és a 
magyar nyelv is, a barna színű lovakat a mai napig pejnek hívjuk. (Meg kell 
azonban különböztetni a forrásokban perként említett lovaktól, mert ezzel a 
szóval a tarka lovakat illették.) A barna legkülönbözőbb árnyalatai léteztek: 
például vörös, sötét, világos vagy gesztenyepej színek. Szent László egy fehéres 
lovon lovagolt, lehetséges, hogy úgynevezett „kesely"-en.44 A lengyel Jagelló 

41 A képet publikálta Smahel, F.: Cesta Karla IV i. m. 276. 
42 Nam de agmine Salomonis ad predictum militem solus Opus super gilvum equum in lorica 

cucullata evulsus - Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gesta-
rum I—II. Edendo open praefuit Emericus Szentpétery. Bp. 1937-1938. (a továbbiakban: SRH) I. 386. 

4 3 ... duos equos dicti magistri Martini condam bani unum videlicet Zyuhatowzo coloris du-
centos florenos centenarios valentem, et alium Zugh nominatum quadraginta fl. similiter cente-
narios valentem - A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb-ágának okmánytára. Codex diplo-
m a t i c s domus senioris comitum Zichy de Zieh et Vásonkeő I-XII. Szerk. Nagy Iván, Nagy Imre, 
Véghelyi Dezső, Kammerer Ernő, Lukcsics Pál. Bp. 1871-1931. (a továbbiakban: Zichy) IV 514. - A 
„zyuhatowzo", azaz szíj-hátú is „sző", vagyis fakó, fekete sávval a hátán, 1. MOSz 923, 936. 

44 A 14. századi krónikaszerkesztés leírja egy kun üldözésének eseténél, aki a lován „elhurcolt 
egy gyönyörű magyar lányt", hogy László lovának neve „Zug" volt (SRH I. 368.), aminek jelentése 



Ulászló a grünwaldi csata előtt 1410-ben, átült egy vörös lóra, amelynek egy 
nem feltűnő csillag volt a homlokán. Ez egy herélt ló volt, ahogy a krónikás írta, 
„lovak ezrei közül kiválasztott".45 A király számára ebben az esetben a minő-
ség, és nem a szín alapján választottak lovat, ami jó döntés volt. 

Az oklevelekben további színekkel találkozhatunk még. Például Zsigmond 
herceg (a leendő lengyel király) budai tartózkodása alatt a kocsijába csak szür-
ke lovakat fogatott. Amikor valamelyik megbetegedett vagy elpusztult, újat 
vettek, persze ismét szürkét. Meglepő módon, királyi körökben kedvelték a 
szürke lovakat is. IV (Kun) László 1281-ben Háj (Gay, utóbb: Turócliget, ma 
Háj, Szlovákia) falut ajándékozta Péter ispánnak egy ta rka lóért, amelyet Péter 
készségesen átengedett királyának. Kun László, aki arról volt híres, hogy több 
időt töltött nyeregben, mint a királyi t rónon királyi kötelezettségei teljesítésé-
vel, minden bizonnyal értékelni tudott egy jó lovat, ezért nincs okunk kételked-
ni abban, hogy — miként a király oklevele fogalmaz — az állat valóban „nagy-
értékű, királyi felséghez méltó ló" volt.46 Péter ispán így tarkájának köszönhe-
tően a Háji nemesi család alapítója lett. A ló értéke ebben az esetben egy faluval 
volt egyenértékű. 

IV László lóimádata — még az akkori viszonyokhoz képest is — rendkívü-
linek mondható volt. Az uralkodó képes volt egy lóért, amelyet kinézett magá-
nak és amelyre vágyott, bármilyen árat megfizetni. Egy pillantás a lovak akkori 
árainak viszonyaira meggyőzően tanúskodik arról, hogy a király a korban szo-
kásos ár többszörösét fizette ki alkalomadtán egy-egy lóért. A 13. században a 
lovak ára 5 és 10 márka között mozgott (igaz, 5 márkáért csak az olcsóbbak kel-
tek el) az átlagos ára 10 márka lehetett: ennyibe kerültek a lovak „az egész ki-
rályság területén".47 IV László mégis képes volt 100 vagy 200 ezüstmárkát is 
megadni ér tük. Hozzá kell tenni azonban, hogy az uralkodónak általában nem 
állt rendelkezésére a szükséges pénz, ezért birtokadománnyal fizetett, mint az 
említett a tarka ló esetében Péter ispánnak. 1281-ben a király egy másik ne-
mestől kapott „vörös színű" lóért (equum rubri coloris) képes volt a hiheten 
200 ezüstmárka árat megfizetni. Mivel pénze nem volt, cserébe adta a Zólyom 
megyében található Németi (Nempti) falut.48 Két évvel később Pous ispán két 
„királyi felséghez méltó" jó lóért és 50 szelidítetlen kancáért megkapta a királyi 

„szőke" ('subalbus'). Minden kép és freskó, amelyek a kun elleni harc kedvelt jelenetét megörökítik, 
ilyen színű lovon ábrázolja Lászlót. Szamota a „Zug" szót úgy fordítja: 'szög' ('fuscus, brunus, 
subniger') — mégpedig ebben a konkrét esetben is —, tehát 'vörös, barna, sötét' értelemben (MOSz 
935.), ami nem felel meg az ikonográfiái hagyománynak, ezért ezzel az interpretációval nem lehet 
egyetérteni. A „szőke" és a „szög" szavak annyira hasonlóak, hogy a krónikabeli „zug" elméletileg 
bármelyikre vonatkozhat a kettő közül. 

45 Mutató deinde equo, spadonem fortém et robustum, ex millibus electum, coloris subrufi, ali-
as czisawy exiguam, tenuemque habentem in fronté calvitiem, conscendit - Joannis Dhigossii seu 
longini canonici Cracoviensis Históriáé Polonicae Libri XII. Tom. IV Libri XI. Cracoviae 1877. 48. 

• 46 ... donatione, seu traditione cuiusdam equi Seco coloris, alti pretii, quem regiae aptum et 
congruum maiestati ab eodem recepimus, ipso eodem nostrae voluntati et petitioni in traditione 
ipsius equi omni liberalitate fideliter occurente - CD V/3. 75. 

47 ... et pro quatuor electis equis, qui in regno noti erant quadraginta marcas argenti solvere 
teneretur - DL 38 667. 

48 ÁÚO IX. 296. 



darócok ('vadfogó', 'solymár') Batumak nevezett földjét.49 Rosszul jár t azonban 
egy másik nemes, aki a király kérését teljesítve adta IV Lászlónak 100 márkát 
érő lovát. Az uralkodó ugyanúgy földet adott neki cserébe, mint másoknak, 
csakhogy ugyanazt a földet korábban már odaajándékozta a veszprémvölgyi 
apácáknak is. IV László halála u tán az apácák László utódja, III. András király 
előtt követelték birtokukat. Az érintett nemes IV László adománylevelével véd-
te igazát, de adománylevelük az apácáknak is volt, s mivel az korábbi volt, mint 
a nemesé a pert meg is nyerték. A balszerencsés nemesnek így se lova, se földje 
nem maradt.50 

Száz, kétszáz márka akkoriban igen szép pénz volt. Alátámasztja ezt a lo-
vak árának áttekintése bírósági oklevelek, adománylevelek, végrendeletek és 
számadáskönyvek alapján (lásd a 2. sz. táblázatot). Mint már említettük, a 13. 
században és 14. század első felében egy ló átlagos ára 10 márka volt (nem szá-
mítva persze, IV László drága lovait). A 14. században az árak már többnyire 
forintban vannak megadva: ekkor egy ló átlagos ára 50,6 forint volt. A márká-
ban feljegyzett árak 2 és 15 márka között mozogtak. A 15. század első felében 
egy ló átlagos ára 38,1 forintra csökkent, miközben márkában nem változott 
(ami egyedülálló), 2-től 15 márkáig terjedt. Egy esetben sóval fizettek alóért: az 
ár ekkor 2 200 sótömb volt.51 Kivételesen találtunk olyan feljegyzést is, amely-
ben prágai garassal és más pénznemmel fizettek. A 15. század második felében 
és 16. század elején a lovak ára tovább csökkent: átlagos áruk már csak 19 fo-
rint volt, annak ejllenére, hogy az árakról szóló adatok nagy része királyi és feje-
delmi udvarokból származik, ahol pedig nemesebb és drágább lovakat vásárol-
tak. Az árak ebben az időben már csak forintban vannak feltüntetve. A legdrá-
gább lovak a magyar piacon 100 forintba kerültek, ezek valóban az arisztokrá-
cia luxusigényeinek megfelelő állatok voltak. A legnagyobb összeg a vizsgált 
időszakon belül, amely a forrásanyagban előfordult, 200 forint volt, igaz, ez az 
összeg csak háromszor kerül elő. Hogy az összeg jelentősen eltúlzott, azt Deme-
ter veszprémi püspök panaszának vizsgálata bizonyítja 1388-ből. A püspök azt 
állította, hogy az egyik birtokát ért támadás során — egyebek mellett — elra-
boltak két, 200 forint értékű lovat officiálisaitól. Az eset kivizsgálása során be-
bizonyosodott, hogy a hatalmaskodás valóban megtörtént, mégpedig úgy, ahogy 
a püspök elpanaszolta, kivéve a lovak értékének meghatározását.52 

Magyarországon tehát a lovak ára a középkorban csökkenő tendenciát 
mutatot t . Ez azért figyelemre méltó, mert például Lengyelországra ez az állítás 
nem érvényes. Kazimierz Wilinski lengyel történész a lovak árának kérdésével 
foglalkozva megállapította, hogy a 14. és a 15. században a lengyel lovak ára 
nem változott. Egy átlagos igásló ára 1 és 3 márka között volt, egy értékesebb ló 
— kereskedők és lovagok fogatába, mezei munkára, de persze hátaslónak is — 
4-6 márkába került. A gazdagabbak még jobb lovakat vásároltak 7-10 márká-
ért. Ezek a lovak már drágának számítottak. 10 márka fölötti árú lovak csak 

4 9 ÁÚO IX. 352. 
50 1295: CD VI/1. 381. 
5 1 ... pro duobus milibus et ducentis lapidibus salium - ZsO VI. 1163. sz. 
5 2 ZsO I. 579. sz., vö. DF 200 322. 



nagyon r i tkán jelennek meg a forrásokban; ezek kimondottan reprezentatív és 
nagyon nemes lovak voltak.53 Összehasonlítva Ezekkel az árakkal összehason-
lítva világlik ki igazán, milyen magas összeg volt az a 200 márka, amelyet IV 
László király volt hajlandó fizetni egy lóért! 

A legjárhatóbb út egy ló valódi értékének a megállapítására, ha összeha-
sonlítjuk más dolgok árával, például más állatokéval. 1462-ben a Nyulak-szigeti 
apácáktól különböző állatokat loptak el: lovakat, teheneket és ökröket különbö-
ző értékben, 8 drágább ökröt, darabját 3 forintért és 300 szántó ökröt 2 forin-
tért, 4 tehenet 3 forintért és 400 olcsóbbat 2 forintért. Elveszítettek még két lo-
vat is, melyeket 8 forintra becsültek, vagyis egyenként 4 forintot értek, és még 
további 36 lovat 300 forint értékben, ami mintegy 8,3 forintot jelent állaton-
ként.54 Egy-két forint egy tehénért vagy ökörért abban az időben szokványos 
árnak számított, bár néha 7 forintra is felkúszott az ár.55 Egy kifejlett disznóért 
egy forintot fizettek.56 Ha tehát egy igazán drága ló a 15. században 100 forint-
ba került, tulajdonosa ezért az árért vehetett volna 30-50 tehenet vagy ökröt, 
100 sertést vagy több mint 20 olcsóbb lovat. Abban az esetben, ha egy középkori 
magyarországi lakos ingatlanvételen gondolkodott, egy drága ló áráért (100-200 
forint) vehetett volna néhány nemesi kúriát , egy egész falut, vagy kőházat Po-
zsonyban; az utóbbi például 1409-ben 150 forintba került.57 

Némely esetben a lovak fizetőeszközül is szolgáltak: amikor 1453-ban a 
Rozgonyiak vissza akar ták szerezni Eleskő várát, melyet a polgárháború alatt 
az ellenség elfoglalt, az üzlet 700 forintba és 10 lóba került. Grumbergi János 
malackai birtokát (Pozsony m., ma: Malacky, Szlovákia) 1459-ben 300 bécsi 
denármárkáért és egy 20 forintot értékű lóért adta el.58 Más esetben egy lakat-
lan birtokot lehetett vásárolni egy lóért, íjért és tegezért (pro uno equo et uno 
arcú ac una faretra).59 

A lovak néha a legértékesebb dolog — az emberi élet — fizetőeszközéül is 
szolgáltak. A középkori magyar jogban létezett egy „ősrégi, dicséretre méltó 
szokás", mely szerint a perben állók kibékülhettek. Akkor is, ha a bíró már 
meghozta a döntést, az elítélt nemes kivásárolhatta bűnét kárpótlás kifeze-
tésével, ha ebbe a sértet t fél is beleegyezett. Ez a „vérdíj' volt a homagium, 
amelyet eredetileg csak gyilkosság esetén használtak. A gyilkos kifizetett a gyá-
szolóknak egy bizonyos összeget, amely a megölt személy társadalmi helyzeté-
től függött. Később már a homagium szó kártérítést is jelentett különböző bűn-
cselekményekben, mely vagy pénzösszeg volt, vagy a vétségnek megfelelő bir-

53 Kazimierz Wilinski: Ceny koni w Polsce sredniowiecznej. Acta universitatis Losziensis. Zeszyty 
naukowe Uniwersytetu Lódzkiego. Nauki humanysztyczno-spoleczne. Séria I. zeszyt 57. 1979. 75-110. 

54 DL 15 752. 
55 Pl. 1435: Haus, Hof- und Staatsarchiv Wien, Erdödy D 528., de a Tripartitum szerint is egy 
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Bártfa szabad királyi város levéltára I. 1319-1526. Összeáll. Iványi Béla. Bp. 1910. (a továbbiakban: 
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tok. A homagium nagysága különböző mértékű volt és több tényezőtől függött: 
a károsult társadalmi helyzetétől, a bűncselekmény súlyától, és főleg a két fél 
megegyezésétől, melyet gyakran úgynevezett békebírák segítettek tető alá hoz-
ni. A fizetség egy része lóval is törleszthető volt, amint az egy esetben meg is 
tör tént 1439-ben: a bűnösnek 100 forint és 1 ezüstmárka mellé még egy jó lovat 
is kellett adnia (equum nominatum seu notabilem), hogy megváltsa magát az el-
követett gyilkosságok terhe alól.60 A homagium által reprezentált emberi élet 
értékének egy ló árával való összehasonlítása számunkra, akik az emberi életet 
tekintjük a legfőbb értéknek, sokkoló. Néha az emberi élet alig ért annyit, mint 
egy közönséges ló. 

Egy „közönséges" ló azonban még egy nemes számára is értékes vagyon-
tárgy lehetett, némely esetben egyetlen vagy legértékesebb tulajdona. Az eladá-
sából szerzett pénzt a legkülönfélébb célra fordíthatták: kezdve a temetésre 
való viaszvásárlástól,61 a nemes fiának iskoláztatásáig bezárólag.62 Különleges 
értéke volt a lovaknak az alacsonyabb származású nemesek, szegény lovagok, 
zsoldosok, szolgálók és familiárisok számára, akik harci szolgálatokból éltek. 
Arról, hogy nem egy esetben a lovuk volt a legnagyobb értékük, a következő két 
eset tanúskodik. 1402 körül a liptói vár várnagya visszaélt helyzetével és gabo-
nát lopott a várból, a vár tulajdonosa nem tudott „szemet hunyni efölött a hit-
ványság fölött", ezért kénytelen volt elkobozni a várnagy lovát és az érte kapott 
pénzből visszavásárolta a hiányzó tartalékot.63 Némileg különbözött ettől egy 
másik familiáris sorsa, aki urától pénzt kapott, hogy azzal harcba vonuljon, a 
nyugtalan időkben azonban kihasználta a helyzetet és eltűnt a pénzzel. Nem 
volt azonban szerencséje, mert később véletlenül ura kezei közé került, aki el 
akar ta venni a lovát, hogy visszaszerezze az elveszített pénzt. Végül a bűnös 
bátyjainak közbenjárására az úr megbocsátott volt familiárisának.64 A ló ezek-
ben az esetekben valóban a legértékesebb és legkönnyebben pénzzé tehető dol-
gok közé tartozott, mellyel a két férfi az adott pillanatban (és lehet, hogy egyéb-
ként is) rendelkezett. A lovak valóságos vagyont jelentettek a szegényebb ne-
mesek számára, akiknek évi bevétele 10 forint alatt volt. És leginkább ez volt 
az a vagyon, amelyet a legkönnyebben lehetett elkobozni. Ebben az összefüg-
gésben flgyelemreméló Mátyás király Decretum maiusának 41. cikkelye 1486-
ből, mellyel az uralkodó meg akar ta akadályozni a tizedszedők visszaéléseit. A 
király elrendelte: abban az esetben, ha az adószedő — megalapozatlanul kétel-
kedve abban, hogy paraszt a jogos dézsmát fizeti — feldúlja annak asztagát, 1 
forint kártérítést kell fizetnie. Ha megtagadta a kártérítés megfizetését, a pa-
raszt elkobozhatta a lovát. És hogy mindez könnyebb legyen, az adószedés so-

60 DL 36 390. 
61 A négy csikóért viaszt kellett venni a temetésre - 1199: CD IX/7. 63. 
62 így határozott végrendeletében egy bizonyos Jakab nevű nemes is, mielőtt hadjáratba indult 

1397 körül. Legidősebb fiára hagyta az összes vásárolt lovát, hogy abból fizesse tanulmányait, ha 
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64 ZsO IV 663. sz. 



rán az adószedő lovát ki kellett kötni a paraszt házához.65 Nehéz azonban meg-
mondani, hogy ez a törvény mennyire volt betar tható a gyakorlatban. 

Nemcsak a parasztok, familiárisok és alacsonyabb nemesek tar tot ták va-
gyontárgynak a lovat. A gazdag arisztokraták is kincseik közé sorolták lovai-
kat. A ló mint „vagyontárgy" a hozomány,66 a rokonok közti vagyonfelosztás és 
— szinte mindig— a végrendeletek része volt. Elmondhatjuk, hogy a végrende-
letekben, az egész középkorban, rendre szerepelnek lovak; néha még színüket, 
korukat és nevüket is feltüntetik. Teljesen kivételes ugyanakkor ebben a tekin-
tetben egy Geszti Péter nevű nemes végrendelete 1402-ből. Ebben egyenként 
sorolnak fel 107 lovat, melyeket az örökhagyó rokonai, familiárisai és szolgálói 
között osztott el. Még több lovat is említhetett eredetileg a végrendelet, de az 
oklevél egy része sérült és hiányzik az a szöveg, ahol a többi lóról esik szó. Né-
hány lónak, amelyekről Péter úr rendelkezik, neve is van; mindegyik esetben a 
színével összefüggően: Vathaisti, Zegedeiysti, Forgozeg, Thyboldpey és Bothopey -
vagyis üsti, szög és pej. A nemes vagyonának felsorolásából kiderül, hogy vagyo-
nának alapját leginkább lovak adták.67 

Mivel a lovak szükséges és állandóan keresett á ru t jelentettek, a tolvajok 
kedvelt célpontjai voltak. Azok a lovak, amelyek szabadon éltek a legelőkön — 
főleg, ha nem őrizték őket gondosan — könnyű zsákmányt ígértek. Igaz vi-
szont, hogy nehéz volt elrejteni őket, főleg nagyobb létszám esetén. Ezért a bű-
nös személye gyakran ismertté vált, hiszen aligha lehetett egy ötven lóból álló 
ménessel eltűnni anélkül, hogy valaki észre ne vette volna, vagy legalább az ál-
latok nyomokat hagytak volna maguk után. Ahhoz, hogy a sértett érvényesít-
hesse igazát, bonyolult peres eljárásra volt szükség, és addig a lovak már 
messze járhattak.Gyakran nem is igazi értelemben vett lopásról volt szó, ha-
nem régi elszámolások kiegyenlítéséről, tartozásbehajtásról, bosszúállásról és 
hasonló esetekről, melyekről számos feljegyzést találunk az oklevelekben. Il-
lusztrációként idézünk néhányból. A legnagyobb számú ellopott vagy elvezetett 
lovat 1433-ban jegyezték fel, amikor a temesi ispán, Rozgonyi István familiári-
sai egy jelentős nemesi család 900 lovát hajtották el a Maros folyó környékén, il-
letve 1423-ban, amikor Pásztói János özvegyének birtokáról 500 lovat vittek el. 
Hihetetlen számok ezek, de az oklevelekben valóban fel vannak jegyezve.68 Egy 
másik esetben 108, egy újabban pedig 166 lovat loptak el.69 Az esetek többségé-
ben azonban néhány tucat lóról volt szó. 1340-ben Sopron megyében egy bizo-
nyos nemesnek elloptak a méneséből 14 nagy szelidítetlen kancát, melyekből 
kettőt sikerült visszaszereznie, de a többit mind elvesztette.70 1421-ben egy má-

65 Décréta Regni Hungáriáé. Gesetze und Verordnungen Ungarns. 1458-1490. Collectionem 
manuscriptam F. Döry additamentis auxerunt, commentariis notisque illustraverunt Georgius Bónis, 
Geisa Érszegi, Susanna Teke. Bp. 1989. 291. 
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ségesen szaporítható. 

67 ZsO II/l. 1724. sz., 1. még Belényesy Márta-. A ló becse középkorban. (Egy XV századi végren-
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sik nemes egész ménesét elvesztette, két 100 forintot érő lovát megölték, egy 
szelidített lovát 20 forint értékben és az egész maradék ménesét (equatia), 
amelyben 24 azévben született csikó is volt, elhajtoták.71 1413-ban egy nemes 
birtokáról 74 válogatott lovat vittek el,72 1408-ban egy másik nemesnek 95 lo-
vát,73 a harmadiknak „csak" 12 lovát kötötték el.74 Nagyon szomorú esetet vizs-
gált 1365-ben Kont Miklós nádor. Nyéki Lőrinc jobbágyai egy nemes 50 lovát 
hajtották el a legelőről. A lovakat mocsarakba vezették, ahol mind odavesztek. 
Kérdés, hogy véletlen balesetről volt-e szó, vagy a lovak elrejtésük közben pusz-
tultak el, esetleg a búvóhelyre vezető úton. Az sem lehetetlen végezetül, hogy 
bosszúról volt szó, és hidegvérűen megölték a lovakat belekergetve azokat a 
mocsárba.75 

Nemcsak a nemesek lovait lopták persze, hanem a parasztok állatait is. 
A jobbágyok között voltak gazdag parasztok, akiknek nagyobb ménese volt: 1489-
ben például Mátyás király Némái Kolos László panaszát vizsgáltatta ki, mely 
szerint egy jobbágyától 36 lovat loptak el a legelőről {de campo).76 Némely job-
bágy birtokában igen drága lovak is voltak. 

Nagyobb bátorságra volt szükség ahhoz, hogy ne a legelőről, hanem az is-
tállóból lopják el a lovakat, vagy a fogadó mellől éjszaka vagy netán egyenesen a 
tulajdonos házától. Utazáskor ez bárkivel megtörténhetett, 1425-ben ilyen kel-
lemetlen helyzetbe került a királyi jegyző, mikor Semptén, a pap házában, ahol 
el volt szállásolva, ellopták a lovát. Nagyon drága ló lehetett, vagy nagyon sze-
rethette a jegyző, mert a esetet maga a király oldotta meg. Külön elrendelte a a 
pozsonyi ispánoknak, hogy hirdessék ki ennek a homlokán fehér csillagot viselő 
fekete lónak a keresését. Minden városban, mezővárosban és a megye összes 
nyilvános helyén (piacokon, templomokban) ki kellett hirdetni, hogy eltűnt egy 
ilyen ló, és minden erőt ki kell fejteni a megtalálására. Ha megtalálják a lovat, 
saját embereik által azonnal vissza kell szolgáltatni a királynak, bárhol is tar-
tózkodjon éppen az országban.77 

A lovakat mindenhol lopták, nemcsak az utakon, a fogadókban, de gazdag 
polgári házakból vagy nemesi kúriákból is. Egy ellopott ló megtalálása nem volt 
könnyű feladat, főleg, ha a környezet nem mutatot t semmilyen hajlandóságot a 
keresésre, ahogy az nemegyszer történt. Ung megyében például 1414-ben egy 
nemesnek egyenesen az udvaráról hajtották el a lovát, s az eset kivizsgálását 
kérte az Ung megyei törvényszéken. Egy szolgabíró elindult tehát néhány hely-
bélivel a ló nyomain, melyek a károsult házából Závada faluba vezettek, és in-
nen tovább Palóci Máté birtokára, ahol a tolvaj átkelt a folyón. A helyi lakosok 
azonban megtagadták az együttműködést, az szolgabírót „senkiházi"-nak ne-
vezték, így a ló nem került elő.78 A tolvajnak szerencséje volt (hacsak nem sike-

71 Zichy VIII. 10. 
72 ZsO IV 1049. sz. 
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78 ZsO IV 2758. sz., vö. DL 53 775. 



rül t később elkapni), mivel a lótolvajlásért halálbüntetés já r t akkoriban, még a 
nemeseknek is. 1411-ben lótolvajláson érték Bölzsei Simont Kassán, akit a bíró 
halálra ítélt. Később azonban némi közbenjárásra és egyéb beavatkozásra meg-
változtatták az ítéletet halálbüntetésről párviadalra: a bűnös harcolhatott az 
életéért.79 Halálra volt ítélve egy másik nemes is - méghozzá jobbágyok lovai-
nak eltulajdonításáért! Mivel a megállapodás szerinti időben nem fizette ki a 
három elkötött lóért megítélt 16 forintot a jobbágyok urának, Kapi Andrásnak, 
az országbíró 1408 áprilisában fejvesztésre és összes vagyona elvesztésére ítél-
te.80 Ugyanebben az évben egy nemes özvegyének Gál nevű familiárisa több 
társával együtt 42 lovat lopott. Nemcsak a tolvaj familiárist ítélték halálra, de 
úrnőjét is, aki „közismert vendéglátója a tolvajoknak és a rablóknak" ipubli-
cam hospitam furum et latronum).81 Lótolvajt segíteni tehát életveszéllyel járt. 

Tolvajokkal találkozhatunk a városok bírósági könyveiben is. A tolvajokat 
többnyire akasztófára ítélték. Hozzá kell tenni, hogy a lopott lovakat jócskán 
áron alul kínálták, hogy minél hamarabb megszabaduljanak tőle. A 16. század 
elején Pozsonyban a lopott lovakat a tolvajok 1 és 4 forint között kínálták, ami-
kor egy ló átlagos ára 3,3 forint volt.82 Különleges volt az az eset, amikor Hamra 
Jakab pozsonyi tolvaj, aki egy tekintélyes városi polgár lovait lopta el, kicserél-
te őket más lovakra, melyeket később szintén elraboltak.83 

Lopásnak számított az is, ha valaki a talált lovat megtartotta magának 
ahelyett, hogy bejelentette volna az esetet a városi hatóságnak. A zsolnai városi 
jogban például, melyet Korponáról vettek át — s mely több városban is haszná-
latos volt —, szerepel egy paragrafus, mely szerint a megtalált vagy házba beté-
vedt idegen lovat még aznap be kell jelenteni a bírónál. A bírónak tájékoztatnia 
kellett a papot, akinek háromszor ki kellett hirdetnie a templomban, hogy ide-
gen lovat találtak; ha senki sem jelentkezett a lóért, akkor a városé lett vagy a 
templomé.84 

Néha nehéz volt eldönteni, hogy a lovat valóban eltulajdonították vagy 
megsértették az eredeti eladásról, bérlésről vagy cseréről szóló megállapodást. 
Az üzleti tranzakciók többsége ugyanis szóban történt és semmilyen jogi irat 
nem keletkezett róla, ezért olyan helyzetek alakultak ki, amelyekben az egyik 
fél azt állította, hogy a lovat megvette, a másik pedig, hogy ellopták tőle. Ilyen 
esetekben a lóért való perben az eskü döntött.85 Néha a bíróság elrendelte a vi-
ta to t t ló elővezetését, s ha addigra már az állat elpusztult, legalább a bőrét be 
kellett mutatni.86 
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A hatalom igyekezett ösztönözni az embereket arra, hogy elfogják a tolva-
jokat. A 11. században I. (Szent) László király elrendelte, hogy ha valaki elfog 
egy lótolvajt az elrabolt lóval, a tolvajt ki kell szolgáltatnia a bírónak, a lovat pe-
dig, ha három hétig senki nem jelentkezik érte, ki kell vezetni a templom elé 
vagy a piacra, és ha még akkor sem jelentkezik érte senki, a megtaláló megtart-
hatja magának.87 

A lókereskedelem az egész középkorban virágzott, ennek ellenére a kíná-
lat nem tudta kielégíteni a keresletet. A háborúk az élet állandó velejárói voltak 
— történelmünk során aligha találunk olyan uralkodót, aki ne viselt volna há-
borúkat —, s a harcok során ezrével pusztultak el a lovak. A lovak külföldre 
való kivitelét szigorúan tiltották legkésőbb a 11. század végétől kezdve, így ren-
delkezett már I. (Szent) László király második törvénykönyvének 15. és 16. cik-
kelye. Akit raj takaptak azon, hogy a király engedélye nélkül akarna lovat kivin-
ni az országból, bebörtönözték és úgy büntették, mint egy lótolvajt. Még ha ke-
gyelmet is kapott, a lovát elvették.88 Ezt a törvényt szinte változtatás nélkül át-
vette Szent László utódja, Könyves Kálmán is, erről tanúskodik törvénykönyv-
ének 76. cikkelye.89 Mint minden tilalom esetében, itt is voltak kivételek. Egyes 
uralkodók külön engedélyezték bizonyos személyeknek vagy csoportoknak (vá-
rosoknak, régióknak) a lovak kivitelére és velük való kereskedelemre való jogot. 
IV Béla 1265-ből származó oklevelében, melyben megállapította liptói jobbágyai 
jogait és kötelezettségeit, engedélyezte a lovak külföldre való eladását Csehország 
és Németország kivételével.90 Zsigmond király 1391-ben nagyvonalú kivételt 
tett Pozsony városával: a lóexport általános tiltása ellenére, melyet az uralkodó 
újra és ú j ra megerősített, engedélyezte a pozsonyi vásáron vásárolt lovak kivi-
telét az országból. A pozsonyi lóvásárra, mely az éves vásár idején történt éven-
te kétszer, a Magyar Királyság lakosai és idegenek is jöhettek, bármilyen nem-
zetiségű kereskedők árulhattak és vehettek lovakat bármilyen árban, és a vásá-
rolt lovon haza is mehettek anélkül, hogy ezért bárki üldözte vagy háborította 
volna őket.91 Nyilvánvalóan ennek a kiváltságnak köszönhetően vált látogatott 
lókereskedelmi központtá Pozsony, ahol így egy igazi lóvásár fejlődött ki, hason-
ló a pestihez, amelyről a burgundi Bertrandon lovag is megemlékezett. 

A lovak kiviteléről szóló tilalom betartatása nem volt egyszerű. A tiltást 
állandóan megszegték, annak ellenére, hogy Zsigmond próbálta kézben tar tani 
aa ügyet, ám nehéz megmondani, hogy milyen eredményességgel. 1399-ben a 
sárosi ispánnak címzett oklevelében azt írja, hogy tudomására jutott: kereske-
dők Kassán és más felvidéki területeken a tilalom ellenére is kiviszik a lovakat 
más országokba és királyságokba. Megparancsolta, hogy a lovakat kobozzák el, 
a vezetőiket pedig bebörtönöztette.92 A lókereskedőket vagy inkább -üzéreket a 

87 Corpus Juris Hungarici. Magyar törvénytár I. 1000-1526. Bp. 1899. 82. 
88 Sancti Ladislai regis decretorum liber secundus cc. 15., 16. - Závodszky Levente-. A Szent Ist-

ván, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Függelék: A törvé-
nyek szövege. Bp. 1904. 170. 

89 Colomanni regis decretorum liber primus c. 76. - uo. 193. 
90 Mária Jersová: Slovensky diplomatár. Príloha Sborníka muzeálnej slovenskej spolocnosti 25. 

Turc. Sv. Martin 1931. 3-6. 
91 AMB Nr. 547., CD X/8. 323-324. 
92 ZsO I. 5854. sz., vö. DL 8438. 



forrásokban a mangones megnevezéssel jelölték, tevékenységüket (mangones 
officia, ars mangonica) Zsigmond király a Magyar Királyság területén általános 
dekrétummal betiltatta.93 A rendelkezés érvényesítése érdekében Zsigmond 1412-
ben megbízta a lovak kivitelének felügyeletével a budai kamaraispánt, az itáliai 
Onofrius Bárdit, aki pénzügyi tanácsadója volt. Az ő különleges engedélye nél-
kül senki sem léphette át a ha tár t lovakkal. Egy ilyen engedélyező levél fenn-
maradt: Onofrius Nürnbergi János javára adta ki, aki engedélyt kapott hét ló 
kivitelére.94 Engedélyt adott lókivitelre Zsigmond utódja, Albert is, aki 1439-
ben bizonyos Peter Pachel részére tíz évre szóló engedélyt állított ki tíz ló kül-
földre való vitelére különböző díjak fizetése nélkül.95 

Akinek nem volt királyi vagy királyi megbízottól származó engedélye, az 
annak a veszélynek tette ki magát, hogy elveszítheti a lovát. Az valószínűleg 
már nem fenyegette, hogy mint lótolvajt ítélik el, ahogy Szent László és Köny-
ves Kálmán idejében, de a lovát kegyelem nélkül elvették. Nyilvánvaló, hogy ez 
tág lehetőségeket kínált a meggazdagodásra és nem kis konfliktusokat eredmé-
nyezett. Zsigmond a lovak elkobzási jogát egyenesen a hű lovagok kiváltságává 
tette! A hadjáratok során az uralkodók a lovaggá ütéssel és birtokadományo-
zással addig is elismerték a harcban magukat kitüntetők érdemeit. Zsigmond 
bővítette a jutalmak fajtáit a lovak elkobzásának jogával: ha kereskedőket ille-
gális állatkivitelen értek, ezeket a lovakat megtarthatták maguknak. Ilyen ok-
levelet adott ki az uralkodó Csapi Miklós fiainak 1410-ben harci táborában.96 Az 
efféle jutalomnak, még ha hasznot is hozott, megvolt a maga árnyoldala is, hiszen 
Csapi András már fél év múlva védőlevelet kért Zsigmondtól, hogy az elkobzott lo-
vak tulajdonosai ne vihessék bíróság elé az ügyet, mint ahogy az a Szécsiekkel kap-
csolatban történt.97 Néha a lovak elkobzása vérontásba torkollott.98 

Az a tény, hogy Zsigmond ismételten okleveleket adott ki, melyekben kü-
lönböző személyeket és intézményeket bízott meg a lóexport felügyeletével és a 
tilalom betartartatásával, azt bizonyítja, hogy nem volt könnyű visszaszorítani 
az illegális kereskedelmet. Hasonló problémával küzdött Mátyás király is, aki-
nek az idejében a lóhiány kezdett válságossá válni. Ezért törvénnyel {generale 
decretum) t i l totta be a lovak kivitelét, és azok, akik nem tar tot ták azt be, el-
vesztették nemcsak lovukat, hanem egész vagyonukat. 1481-ben erről a rende-
letéről tájékoztatta Eperjes városát. Az oklevélben az uralkodó kimondottan 
lóhiányról ír, amely egyrészt az állandó háborúskodás miatt, másrészt a külföl-
di és belföldi kereskedők tevékenysége miatt alakult ki, akik kiviszik a lovakat 
a királyságból, ezért „alig vagy egyáltalán nem lehet találni jó és megfelelő lo-
vat" az országban, állapította meg a király oklevelében.99 Ezért megparancsol-
ta, hogy a város hirdesse ki határozatát minden nyilvános helyen és piacon, és 

93 A dekrétumra több oklevél hivatkozik, pl. Zsigmond oklevele 1411-ből: „iuxta formám nostri 
decreti super imhibitione artis mangonice stabiliti et firmati" - ZsO III. 362. sz., ZsO III. 2874. sz. stb. 

94 ZsO IV 226. sz, vö. AMB Nr. 807. 
95 CD XI. 124. 
96 ZsO 1372. 8013. sz. 
97 ZsO III. 362. sz. 
98 DL 92 396. 
99 Eperjes szabad királyi város levéltára 1245-1526. írta és összeáll. Iványi Béla. Szeged 1931. 233. 



mindenki figyeljen a törvény betartására. A bűnösök lovait és vagyonát elvet-
ték, őket bebörtönözték és a királyhoz küldték büntetésre. A helyzet nem válto-
zott a következő évtizedekben sem, mikor Estei Hipolit számára kerestek lova-
kat, hogy Olaszországba küldjék azokat. A vásárlás nem sikerült: egyszerűen 
nem találtak jó lovat. Miskolcon például 1501-ben kilenc mérföldes körzetben 
sem találtak megfelelő fogat elé való lovat, és hasonló történt a nagymihályi ló-
vásáron is 1503-ban, ahol fiatal lovakat kerestek, de megesett ez jó néhány más 
helyen is.100 

A tiltott exportból származó haszon túl csábító volt, nagyobb volt a vonzere-
je, mint a büntetéstől való félelem. Emlékezzünk csak vissza, hogy Bertrandon lo-
vag azt írta, hogy Pesten egész „istállót" lehet kapni 10 lovat 200 forintért. Állítása 
szerint jó lovat lehetett kapni 10 forintért Szeged környékén is. 1419-ben a Sze-
pességben 4 forintért lehetett lovat kapni; ez olyan alacsony ár volt, hogy a króni-
kás mint az év egyetlen figyelemreméltó eseményét jegyezte fel.101 

A ló birtoklása nem kis pénzt hozhatott egy embernek, még akkor is, ha 
nem kereskedett velük. Akinek lova volt, annak vagyona volt. Igaz, elég bizony-
talan vagyon volt ez, mivel a lovak méretük és erejük ellenére nagyon sérülé-
keny és kényes állatok. Néha elég egy véletlen — és gyakran kivédhetetlen — 
sérülés, és az egész „vagyon" egy pillanat alatt eltűnik. Sokkal biztosabb volt 
tartósabb tulajdonra cserélni. Minden bizonnyal nem fizettek rá azok a neme-
sek, akik lovaikért birtokot kaptak az uralkodóktól. Ellenkezőleg, lovaiknak 
köszönhetően meggazdagodtak, és nemcsak Kun László idejében. Luxemburgi 
Zsigmond idejében is kaptak nemesek falvakat lovaikért.102 A jó ló ugyanis — a 
csökkenő árak ellenére — az egész középkorban értékes és kívánt vagyontárgy 
maradt. 

FÜGGELÉK 

A táblázatokban használt rövidítések 

Gesch. Ung. = Johann Christian Engel: Geschichte des Ungrischen Reichs 
und seiner Nebenländer I-IV. Halle 1797-1804. 

HOkl. = Hazai oklevéltár 1234-1536. Kiadja M. Történelmi Társulat. Szerk. 
Nagy, I., Deák, F., Nagy, G. Bp. 1879. 

Krassó = Pesty, Frigyes: Krassó vármegye története III. Oklevéltár. Bp. 
1882. 

100 1 501: Ivi ad miscolczi et inde missi duos familiares cum curru apretiato per novem miliaria 
ad quendam equos curiferos pro domino Reverendissimo et non invenimus - Nyári Albert: A mode-
nai Hyppolit-kodexek. Századok 4. (1870) 672.; 1503: Misi alio die michaelem fechetu ad forum 
equorum ad nagmihal, ut emeret aliquos equos pro domino Reverendissimo et nihil boni juvenis et 
eunde redeundo stando exposuit 1 fi. 2 din. - uo.; 1507: Misi Aloisium et Albertum ungarum et 
Joannem magnum ad videndum aliquos equos emendos qui fuerunt quondam domini Georgy more: 
quia postea non placuerunt - uo.; 1503: Item jam sunt dies multi quod misi unum famulum ad 
unum locum ad videndum aliquos equos sed nihil valuerunt - uo. 673. 

101 Hat man in Zips ein Pferd um fi. 4 kaufen können - Excerpta ex chronicis Scepusiensibus 
seu Leutschoviensibus. In: Analecta Scepusii sacri et profani I-IV Collegit et notis illustravit. 
Carolus Wagner Viennae 1774-1778. (a továbbiakban: Anal. Seep.) II. 11. 

102 ZsO IV 672., 1589. sz-ok, vö. DL 9664., DL 11 300. 



II. Lajos számadási könyve = II. Lajos király számadási könyve 1525. január 
12-július 16. Közli Fraknói Vilmos. Magyar Történelmi Tár 22. (1877) 
45-236. 

Magyar regesták = Magyar regesták a szepesi káptalan, jászai s leleszi 
conventek, Kassa és Sopron városok s több magánosok levéltáraiból s 
gyűjteményeiből 1228-1643. Hováth Mihály által. Magyar Történelmi 
Tár 9. (1861) 97-176. 

Mátyás lev. = Mátyás király levelei. Külügyi osztály I—II. Közzéteszi Fraknói 
Vilmos Bp. 1893-1895. 

Pramene VT. = Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI. Pod osmanskou 
hrozbou. Osudy Slovenska od Albrechta Habsburského do tragickej bitky 
pri Moháci v roku 1526 s prihliadnutím na zaciatky renesancie v case 
vlády Mateja Korvina. Zostavil Ján Lukacka. Bratislava 2004. 

RDES = Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciael-II. Ad edendum 
praeparavit Vincent Sedlák. Bratislavae 1980-1987. 

Sopron város = Sopron szabad királyi város története I/7-II/6. Közli Házi 
Jenő. Sopron 1921-1943. 

Számadáskönyvek = Magyarországi városok régi számadáskönyvei. (Selmecz-
bánya, Pozsony, Beszterczebánya, Nagyszombat, Sopron, Bártfa és Kör-
möczbánya városok levéltáraiból). Közli Fejérpataky László. Bp. 1885. 

VR = Karácsony János - Borouszky Samu: Az időrendbe szedett váradi tüzes-
vaspróba-lajstrom az 1550-iki kiadás hű hasonmásával együtt. Bp. 1903. 

1. táblázat 
A lovak fajtái 

fajta szín érték forrás 

ambulator _ _ 1394: ZsO I. 3598. sz. 

ambulator - - 1501: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 124. 

ambulator fehér - 1500: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 55. 

ambulator - - 1500: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 65. 

ambulator - - 1505: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 203., 205. 

ambulator alias 
ynnochodnyk 

- - 1500: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 31. 

armigerus _ _ 1526: Mon. Ung. 212. 

badavia - - 1500: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 26. 

badavia - - 1505: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 204. 

curriferus _ _ 1380: CD IX/5. 404. 

curriferus _ _ 1335: AO III. 178. 

curriferus - - (1400-1420 k.): DL 14 900. 



fajta szín érték forrás 

curriferus _ _ 1489: DL 27 967. 

curriferus - cca 11,6 ft. 1507: Nyári A.: A modenai 
Hyppolit-kodexek i. m. 673. 

curriducus _ _ 1504: DL 65 995. 

currus trahens _ _ 1394: ZsO I. 3598. sz. 

dalm _ _ 1335: AO III. 178. 

dextrarius _ _ 1249: ÁÚO VII. 283. 

dextrarius _ _ 1251: ÁÚO VII. 322. 

dextrarius (destrarius 
emissarius) 

- - 1283: ÁÚO IX. 353. 

dextrarius _ _ 1285: CD V/3. 274. 

gradarius _ _ 1500: DL 36 405. 

gradarius fekete _ 1477: DL 65 957. 

gradarius magnus _ _ 1499: Károlyi III. 40. 

gradarius parvus _ _ 1499: Károlyi III. 40. 

gradarius _ _ 1452: DL 14 547. 

gradarius _ 50 ft. Gesch. Ung. I. 168. 

gradarius szürke 5,5 ft. 1507: Nyári A.: A modenai 
Hyppolit-kodexek i. m. 673. 

gynectus - - (1476-1490 k.): Mátyás lev. II. 
367. 

innochod nyk/inno-
chodnik (mimo-
chodník) 1. még 
ambulator 

1505: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 198, 211. 

leporarius _ _ 1457: Krassó 405. 

leporarius - - 1525: II. Lajos számadási könyve 
169. 

magnus szög _ 1428: DL 43 771. 

magnus _ _ 1428: DL 39 288. 

magnus - - 1500: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 31. 

magnus - - 1502: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 188 

magnus ryczerski - - 1500: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 67. 

mercimonialis _ _ 1411: DL 92 396. 

palefridus fehér pej 5 denármárka 1291:CD VI/1. 174. 

palefridus pej 8 denármárka 1323: RDES 909. sz. 

palefridus (palefredus) _ 1412: ZsO III. 2380. sz. 

palefridus (palifridus 
vulgo poroska) 

- 100 ft. 1416: ZsO V. 2344. sz. 

palefridus verespeg - 1428: DL 43 771 



fajta szín érték forrás 

palefridus (palefredus) _ _ 1364: HOkl. 276. 

palefridus (palefredus) _ 10 denármárka 1287: CD VII/2. 118. 
palefridus (palefredus) _ _ (1400-1420 k.): DL 14 900. 

palefridus (palefredus) _ 45 ft. 1413: DL 11 300. 
palefridus (palefredus) _ 100 ft. (1415 k.): ZsO V. 1377. sz. 
palefridus (palifredus ) _ _ 1441: DL 62 305. 

palefridus (palifedrus 
[!] parvus) 

- - 1444: DL 13 815. 

palefridus _ _ 1335: AO III. 178. 
palefridus (palefredus) _ 40 ft. 1452: DL 39 440. 

palefridus (palefredus) _ _ 1426: Számadáskönyvek 212. 
poroska 1. palefridus 

redales succubitales 
sive supersesioni aptes 

- - 1525: Kolozsvár oki. 364. 

redarius (rhedarius) _ _ 1520: DL 67 675. 

redarius - - 1501: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 112. 

redarius - - 1500: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 46 , 50. 

redarius - - 1501: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 124, 136. 

redarius barna (gnyady) - 1501: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 143. 

redarius - - 1502: : Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 187. 

redarius (wosznyk) 
szekér elé való 

sötétszürke 
(czyemno-schiwy) 

- 1500: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 36 , 57, 75. 

redarius (kolepczan) 
kocsi elé való 

- - 1500: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 67. 

sellatus _ _ 1457: Krassó 405. 

sellatus _ 100 ft. 1478: DL 27 209. 

subselliparus _ _ 1415: ZsO V. 1194. sz. 

trotator _ _ 1412: ZsO III. 2380. sz. 

velox (velocius) 
gyors, versenyló, 1. 
zawodnyk is 

- - 1525: II. Lajos számadási könyve 
83,112, 135, 154, 156, 169.; 
1526: Mon. Ung. 200. 

venalis _ _ 1411: DL 92 396. 

wosznyk 1. még 
redarius 

szürke - 1505: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 201. 

zawodnyk (versenyló) - 1505: Zsigmond herczeg szám-
adásai i. m. 221. 



2. táblázat 
Lóárak a Magyar Királyságban a 13. századtól a 16. század elejéig 

Év Ló/lovak Érték Forrás Megjegyzés 

1213 1 ló 1,5 márka VR 171. 

1213 1 ló 2 márka VR 159. 
1219 3 ló 2 márka VR 226. 

(1270 k.) 1 ló (zurdyn 
coloris) 

5 márka HOkl. 60. 

(1275-1290 k.) 1 ló 100 márka CD VI/1. 381. a vevő a király 
(1282) 4 ló 40 márka DL 38 667. 

1281 1 ló (rubri coloris) 200 ezüstmárka ÁÚO IX. 296. a vevő a király 
1285 2 ló 6 márka ÁÚO IX. 436. 
1287 1 ló (polifredus) 10 márka CD VII/2. 118. 

1291 1 ló (rubri coloris) 15 márka CD VI/1. 174. 

1291 1 ló (fusci coloris) 10 márka CD VI/1. 174. 

1291 1 ló (palefridus 
feyerpey coloris) 

5 márka CD VI/1. 174. 

1292 1 jó ló 20 márka ÁÚO X. 89. 

1299 1 ló 2 márka CD VI/2. 215. 

(13. sz. vége) 1 ló (veruspeizer 
coloris) 

1,5 márka CD VIII/7. 125. 

1302 1 ló (peg coloris) 1 márka DL 91 150. 

1305 1 ló (zew coloris) 1 márka RDES I. 350. sz. 

1309 1 ló (pey coloris) 1 márka RDES I. 625. sz. 

1309 1 ló (verespey 
coloris) 

1 márka RDES I. 636. sz. 

1314 1 ló 12 márka RDES I. 1229. 
sz. 

1314 1 ló 3 márka RDES I. 1229. 
sz. 

1316 1 ló 20 márka RDES II. 117. sz. 

1317 1 ló, mén (zugh 
coloris) 

3 márka RDES II. 158. sz. 

1321 1 ló 10 márka RDES II. 694. sz. 

1322 1 ló (sar coloris) 4 márka RDES II. 740. sz. 

1323 1 ló (palefridus 
pey coloris) 

8 márka RDES II. 909. sz. 

1323 1 ló (peegh 
coloris) 

több mint 10 
márka 

RDES II. 909. sz. 

1324 1 ló (peg coloris ) 4 márka AO II. 117. 

1335 1 ló (pey coloris) 10 márka AO III. 149. 

1341 1 ló 3 márka HOkl. 233. 

1341 2 ló 20 dénármárka DL 51 146. 



Év Ló/lovak Érték Forrás Megjegyzés 
1341 1 ló 10 dénármárka DL 51 146. 
ltl344 3 ló 10 márka DL 3704. 
1344 1 ló (zughar 

coloris) 
10 márka DL 3696. 

1344 1 ló 6 márka HOkl. 280. 
1345 1 ló 6 márka DL 3736. 
1348 1 ló (pey coloris) 1 márka CD IX/7. 76. 
1349 1 ló (roh coloris) 4 márka DL 51 523. 
1351 1 ló 15 márka DL 66 139. 
1356 1 ló 50 ft. DL 95 568. 
1362 1 ló 12 ft. DL 105 451. 
1363 1 ló 4 márka DL 41 522. 
1366 1 ló 25 ft. DL 89 391. 
1372 1 ló 6 ft. HOkl. 296. 
1375 1 ló 6 ft. DL 41 982. 
1376 1 ló 14 ft. DL 83 350. 
1380 1 ló 40 ft. DL 52 330. 
1381 1 ló (zeu coloris) 16 ft. DL 52 383. 
1383 1 ló (roh coloris) 40 ft. DL 96 590. 

(1386-1399 k.) 1 ló 25 ft. (per 40 
grossos) 

Számadásköny-
vek 84. 

1387 1 ló 40 ft. ZsO I. 72. sz. 
1388 2 ló 200 ft. ZsO I. 579. sz. 
1389 1 ló 60 ft. ZsO I. 1037. sz. 
rin01389 3 mén 300 ft. Zichy IV. 389. 

1389 1 ló 12 ft. Zichy IV. 380. 

1390 1 ló 40 ft. ZsO I. 1330. sz. 
1391 2 ló 60 ft. ZsO I. 1901. sz. 

1391 1 ló 100 ft. ZsO I. 2198, 
2205. sz-ok 

1391 1 ló 9 ft. ZsO I. 1935. sz. 
1392 1 ló 100 ft. ZsO I. 2545. sz. 

1393 1 ló (cum colario) 6 (dénár)pensa ZsO I. 2920. sz. 

1393 1 ló 100 ft. Brat. kap. HM, 
C.28, f. 2, nr. 63. 

1393 1 ló (zyuhatowzo 
coloris) 

200 ft. Zichy IV. 
514-515. 

1393 1 ló (zugh 
nominatus) 

40 ft. Zichy IV. 
514-515. 

1394 1 ló 19 ft. ( comp. 
Seep.) 

ZsO I. 3333. sz. 
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1394 2 jó ló 100 ft. ZsO I. 3612. sz. 
1394 1 ló 6 dénármárka ZsO I. 3632. sz. 
1395 1 ló 2 márka (= 80 

capetias frugum) 
ZsO I. 4045. sz. 

1395 1 ló 14 ft. 
(centenarios) 

ZsO I. 3887. sz. 

1398 1 ló 12 márka ZsO I. 5276. sz. 
1399 1 ló 50 ft. (centena-

rios) 
ZsO I. 5767. sz. 

1399 1 ló 40 ft. ZsO I. 5922. sz. 
1400 2 ló 100 ft. ZsO II/l. 181. sz. 
1400 1 ló 80 ft. ZsO II/l. 292. sz. 
1400 1 ló 32 ft. (centena-

rios) 
ZsO II/l. 534. sz. jobbágy lova 

t@Table Text = 
1400 

1 ló 13 ft. 
(centenarios) 

ZsO II/l. 534. sz. jobbágy lova 

1401 2 ló 45 ft. 
(centenarios) 

ZsO n/1. 1245. sz. 

1402 1 ló 50 ft. ZsO n/1. 1454. sz. 
1402 1 ló 60 ft. (per 

centum denarios 
antique monete 
parvi computi) 

ZsO II/l. 1648. sz. 

1402 1 ló 26 ft. (parvi 
numeri) 

ZsO II/l. 1731. sz. 

1402 1 ló 25 ft. (per 
computationem 
viginti octo 
grossorum) 

ZsO II/l. Nr. 1963 

1402 1 ló (peegh 
coloris) 

65 ft. (presentis 
monete) 

ZsO II/l. 2038. sz. 

1402 1 ló 40 ft. ZsO II/l. 2128. sz. 

1403 1 ló 25 ft. ZsO II/l. 2301. sz. 

1403 1 ló 17 solidis 
denariorum 
Hung. 

ZsO II/l. 2418. sz. 

1404 1 ló 3 dénármárka ZsO II/l. 3342. sz. jobbágy lova 

1404 1 ló 100 ft. ZsO II/l. 3392. sz. 

1405 17 ló 150 ft. ZsO II/l. 3674. sz. 

1405 20 ló 200 ft. ZsO II/l. 3872. sz. 

1405 2 ló 36 ft. ZsO II/l. 3922. sz. 

1405 1 ló 50 ft. (parvi 
numeri) 

ZsO II/l. 4133. sz. 

1405 1 ló 25 ft. ZsO II/l. 4155. sz. 
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1405 1 jó ló 16 ft. ZsO II/l. 4205. sz. 

1405 25 ló 50 dénármárka 
(nove monete 
regalis) 

ZsO II/l. 4283. sz. 

1405 1 ló 200 ft. DL 65 836. 

1406 3 ló 40 ft. ZsO II/l. 4627. sz. 

1406 1 ló 35 ft. ZsO II/l. 5068. sz. 

1406 1 ló 100 ft. ZsO II/l. 4962. sz. jobbágy lova 

1407 3 ló 150 ft. ZsO II/2. 5290. sz. 

1407 12 ló (sigillati) 12 ft. ZsO II/2. 5810. sz. 

[1415] 1 ló 100 kis ft. ZsO V. 1251. sz. az adat 1407-re 
vonatkozik 

1408 4 ló á 17 dénárpenza ZsO 11/2. 6077. sz. 

1408 2 ló 60 kassai ft. ZsO II/2. 6140. sz. 

1408 1 ló 100 ft. ZsO II/2. 6307. sz. 

1408 1 ló 6 dénármárka ZsO II/2. 5992. sz. 

1409 1 ló 12 ft. ZsO II/2. 6534. sz. 

1409 1 ló 100 kis ft. ZsO II/2. 6895. sz. 

1410 1 ló 100 ft. ZsO II/2. 7278. sz. 

1410 1 ló nyeregtaka-
róval 

50 kis ft. ZsO 11/2. 7318. sz. 

1410 2 ló 100 ft. ZsO II/2. 7395. sz. 
1411 1 ló 40 új ft. ZsO III. 963, 

1130. sz-ok 

1411 1 jó ló 100 ft. (florenos 
breves) 

ZsO III. 1170. sz. 

1411 1 ló 15 dénármárka ZsO III. 1707. sz. az „in nervis" 
megsebesített ló 
ezt követően már 
csak 5 márkát ért 

1412 1 ló 100 ft. ZsO III. 2131. sz. 

1412 1 ló 20 kis ft. ZsO III. 2204. sz. 

Í01412 1 ló 36,5 garasmárka ZsO III. 2725. sz. 
1412 1 ló 24 új ft. ZsO III. 1758. sz. 

1412 2 ló 100 ft. ZsO III. 2131. sz. 

1413 2 ló 40 ft. (breves) ZsO IV. 236. sz. 

1413 1 ló 6 ft. (centena-
rios) 

ZsO IV. 418. sz. 

1413 1 ló 100 ft. (nove 
monete) 

ZsO IV. 614. sz. 

1413 3 ló nyereggel és 
fékkel 

100 ft. ZsO IV. 818. sz. 

1413 3 ló 200 ft. ZsO IV. 1173. sz. 
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1413 1 ló (pallifredus) 45 ft. DL 11 300. 

1413 9 ló 60 shock prágai 
garas 

DL 11 300. 

1414 1 ló 100 kis ft. ZsO V. 309. sz. 

1415 1 ló 40 ft. 
(centenarios) 

ZsO V. 653. sz. 

1415 1 ló 40 ft (minden ft. 
32 garas) 

ZsO V. 671. sz. 

1415 1 ló 10 új ft. ZsO V. 819. sz. 

1415 1 ló 40 új ft. ZsO V. 991. sz. 

1415 1 ló 50 új ft. ZsO V. 1220. sz. 

1415 1 ló 200 új ft. ZsO V. 2574. sz. 

1415 1 ló (palifredus) 100 ft. ZsO V. 1377. sz. 

1416 1 ló 100 kis ft. ZsO V. 2158. sz. 

1416 1 ló (palifridus) 100 ft. (per cen-
tum denarios no-
vos computando) 

ZsO. V. 2344. sz. 

1416 1 ló 100 kis ft. ZsO V. 2487. sz. 

1417 2 ló nyereggel és 
fékkel 

12 új ft. ZsO VI. 764. sz. 

1417 1 ló 100 új ft. ZsO VI. 847. sz. 

1417 1 ló 30 új ft. ZsO VI. 875. sz. 

1417 1 ló 2200 sótömb ZsO VI. 1163. sz. 

1418 1 ló 20 ft. ZsO VI. 1452. sz. 

1418! 1 ló 20 új ft. ZsO VI. 2529. sz. 

1418 1 ló 20 új ft. ZsO VI. 2619. sz. 

1419 1 ló 4 ft. Anal. Seep. II. 11. 

1419 1 ló 14 ft. Számadásköny-
vek 182. 

1419 1 ló 50 új ft. ZsO VII. 25. sz. 

1419 1 ló 40 ft. (per 32 
grossos) 

ZsO VII. 473. sz. 

1419 1 ló 40 új ft. ZsO VII. 539. sz. 

1419 1 ló 50 új ft. ZsO VII. 384. sz. 

1419 1 ló 20 új ft. ZsO VII. 785. sz. 

1420 1 ló 16 ft. ZsO VII. 1383. sz. 

1420 1 ló 50 ft. ZsO VII. 1727. sz. 

1420 1 ló (zew coloris) 26 ft. ZsO VII. 1811. sz. 

1420 1 ló 40 ft. (per 100 
den.) 

ZsO VII. 1976. sz. 

1420 2 ló 40 ft. ZsO VII. 1840. sz. 

1421 1 ló 36 ft. ZsO VIII. 653. sz. 
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1421 1 ló 20 új ft. Zichy VIII. 10. 

1421 2 ló 100 ft. Zichy VIII. 10. 

1422 1 ló 140 új dénár ZsO IX. 478. sz. 

1422 1 jó ló 20 ft. ZsO IX. 937. sz. 

1422 1 ló 22 új ft. ZsO IX. 1144. sz. 

1423 1 ló 20 ft. DL 75 282. 

1426 1 ló 40 ft. Számadásköny-
vek 213. 

[1430] 1 ló 100 új ft. DL 86 311. az adat 1426-ra 
vonatkozik 

1427 1 ló 12 ft. DL 74 028. 

1428 1 ló 26 ft Számadásköny-
vek 286. 

1430 1 ló 12 ft. DL 12 243. 

1433 2 ló 209 ft. Számadásköny-
vek 317. 

1433 1 ló 110 ft. Számadásköny-
vek 319. 

1433 3 ló 16 vörös ft. Bártfa 257. sz. 

(1433-1437 k.) 1 ló 5 ft. DL 49 054. jobbágy lova 
1434 1 ló 25 ft. Számadásköny-

vek 346. 
előző évben átad-
va a császárnak 

1436 1 ló 17 ft. DL 76 040. 
1437 1 ló 30 ft. DL 13 033. 
1437 1 ló 10 ft. Számadásköny-

vek 381. 
[1452] 1 ló 40 aranyft. DL 55 511. az adat „Zsig-

mond király 
idejé"-re vonat-
kozik 

1438 4 ló (currum 
trahentes) 

24 aranyft. DL 13 235. jobbágyok lovai 

1438 1 ló 6,5 ft. Számadásköny-
vek 382. 

1438 1 ló 10 ft. DL 89 940. 
1438 3 ló 60 ft. DL 92 881. 
1439 1 ló (nominatus 

seu notabilis) 
100 ft. DL 36 390. 

1439 1 ló 10 ft. DL 89 950. 
1440 1 ló 32 ft. DL 73 295. 
1440 1 ló 6,5 ft. DL 36 390. 

1440 1 ló 600 dénár 4- szö-
vet 

Számadásköny-
vek 505. 
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1441 1 ló 20 ft. DL 36 390. 

1441 1 ló 16 ft. DL 13 636. 

1442 1 ló 7 ft. Számadásköny-
vek 556. 

1442 1 ló 2000 dénár Számadásköny-
vek 543. 

1442 4 ló 40 ft. DL 92 938. 
1443 1 ló 9 ft. Számadásköny-

vek 575. 
1444 1 ló (griseus) 9,5 ft. Számadásköny-

vek 601. 
1444 1 ló (rubeus) 15 ft. Számadásköny-

vek 601. 
1444 1 ló 9 ft. Számadásköny-

vek 601. 
1445 1 ló 24 ft. Magyar regesták 

150. 
1446 15 ló 400 ft. DL 93 003. a lovakat eladás-

ra szánták 
1448 1 ló 50 ft. DL 64 355. 
1448 1 ló 16 ft. DL 74 105. 
1448 1 ló 40 ft. DL 48 893. 
1448 1 ló 4 ft. DL 55 367. jobbágy lova 
1450 2 ló 50 ft. Bártfa 550. sz. 
1452 1 ló (palifredus) 40 ft. DL 39 440. 
1452 1 ló 40 ft. DL 55 511. 
1452 1 ló 8 ft. DL 14 514. jobbágy lova 
1453 1 jó ló 2-3 ft. DL 106 535. 
1453 1 ló 40 ft. DL 90 005. 
1453 1 fiatal ló 100 ft. DL 30 316. 
1454 20 ló 300 ft. DL 93 245. 
1454 1 ló 6 ft. DL 14 814. 
1454 1 ló 8 ft. DL 57 718. 
1454 1 ló 22 ft. DL 38 313. 
1454 3 ló 50 ft. DL 105 202. 
1456 1 jó ló 10 ft. DL 15 050. 
1458 1 ló 100 ft. DL 36 392. 
1458 1 ló 16 ft. Sopron város 1/4. 

321. 
1459 1 jó ló 20 ft. DL 15 376. 
1460 1 ló 3 Z ft. Bártfa 1165. sz. 
1462 2 ló 8 ft. DL 15 752. 
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1462 36 ló 300 ft. DL 15 752. 

1465 1 ló 16 ft. Bártfa 1569. sz. 

1466 1 ló 50 ft. DL 64 414. 

1473 1 ló 12 ft. DL 36 393. 

1477 1 ló 100 ft. DL 61 816. 

1478 1 hátásló 100 ft. DL 27 209. 

1478 1 ló 4 ft. DL 35 696. egy káplán lova 

1479 1 ló 9 Vi ft. Bártfa 2074. sz. 

1482 1 ló 25 ft. DL 27 371. 

1482 1 ló 32 ft. Bártfa 2235. sz. 

1487 1 ló 10 ft. Nyári A.: A mode-
nai Hyppolit-ko-
dexek i. m. 673. 

1487 2 ló 84 ft. Nyári A.: A mode-
nai Hyppolit-ko-
dexek i. m. 673. 

1489 1 ló (liardo 
apomolado) 

25 ft. Nyári A.: A mode-
nai Hyppolit-ko-
dexek i. m. 673. 

1489 1 ló (sazinato) 25 ft. Nyári A.: A mode-
nai Hyppolit-ko-
dexek i. m. 673. 

1489 1 ló (nagy, liardo 
apomelado) 

18 ft. Nyári A.: A mode-
nai Hyppolit-ko-
dexek i. m. 673. 

1493 1 ló 25 ft. DL 36 398. 

1500 2 ló (sui optimi) 100 ft. DL 36 403. 

1500 6 ló (redarii, sö-
tét szürke) 

68 ft. Zsigmond her-
czeg számadásai 
i. m. 36. 

a vevő Zsigmond 
herceg 

1500 1 ló (redarius, 
sötét szürke) 

9 Ms ft. Zsigmond 
herczeg számadá-
sai i. m. 57. 

a vevő Zsigmond 
herceg 

1500 1 ló (redarius, 
sötét szürke) 

8 ft. Zsigmond 
herczeg számadá-
sai i. m. 75. 

a vevő Zsigmond 
herceg 

1501 14 ló 140 ft. Zsigmond 
herczeg számadá-
sai i. m. 133. 

a vevő Zsigmond 
herceg 

1501 2 ló (redarii) 29 ft. Zsigmond 
herczeg számadá-
sai i. m. 136. 

a vevő Zsigmond 
herceg 

1501 1 ló (redarius, 
barna) 

10 ft. Zsigmond 
herczeg számadá-
sai i. m. 143. 

a vevő Zsigmond 
herceg 

1501 1 ló 2 ft. és 60 dénár i DL 90 259. 
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1503 1 ló (török he-
rélt, almásszür-
ke) 

47 ft. Nyári A.: A mode-
nai Hyppolit-ko-
dexek i. m. 674. 

1503 1 ló (török nye-
reggel) 

62 ft. Nyári A.: A mode-
nai Hyppolit-ko-
dexek i. m. 674. 

1505 1 ló (redarius, 
szürke) 

6 ft. Zsigmond her-
czeg számadásai 
i. m. 201. 

a vevő Zsigmond 
herceg 

1507 1 ló 13 ft. DL 67 480. 

1507 1 ló (székely, pey 
coloris) 

14 ft. Nyári A.: A mode-
nai Hyppolit-ko-
dexek i. m. 673. 

1507 6 ló (curriferus) 70 ft. Nyári A.: A mode-
nai Hyppolit-ko-
dexek i. m. 673. 

1507 1 ló (fehér) 10 ft. Nyári A.: A mode-
nai Hyppolit-ko-
dexek i. m. 673. 

1507 1 ló (gradarius, 
szürke) 

5 l/2 ft. Nyári A.: A mode-
nai Hyppolit-ko-
dexek i. m. 673. 

1507 1 ló (saurus 
castagnia) 

20 ft. Nyári A.: A mode-
nai Hyppolit-ko-
dexek i. m. 673. 

1507 2 ló (török) 300 ft. Nyári A:. A mode-
nai Hyppolit-ko-
dexek i. m. 674. 

1507 1 ló (tatár) 90 ft. Nyári A.: A mode-
nai Hyppolit-ko-
dexek i. m. 674. 

1509 1 ló 18 ft. DL 64 514. 

1516 1 ló 50 ft. DL 49 817. 

1517 1 ló 4 ft. DL 65 206. 

1517 2 ló 
1 ló 
6 ló 
1 ló 

5 aranyft. 
3 ft. 
egyenként 4 ft. 
1 ft. 

Pramene VI. 
163. 

1517 1 ló 25 ft. DL 63 012. 
1520 1 ló 17 ft. DL 93 820. 
1526 1 ló 67 y2 ft. Mon. Ung. 234. a vevő a király 





Körmendi Tamás 

A MAGYARORSZÁGI NEMZETSÉGI CÍMEREK 
KIALAKULÁSÁNAK KÉRDÉSÉHEZ 

A magyarországi címerhasználat története jelenlegi ismereteink szerint a 
12-13. század fordulóján kezdődött, amikor a későbbi állami szimbólum egyik 
ma is meglévő eleme, az uralkodó többszörösen vágott pajzsa először jelent meg 
Imre király aranybullájának uersóján, illetve András szlavón herceg (a későbbi 
II. András) dénárjainak hátlapján.1 Az udvarbéliek maguk is igyekeztek saját 
viszonyaikra alkalmazni a királyi család reprezentációjának új formáját, így rö-
viddel az Árpádok címerének első felbukkanását követő időkből már olyan pe-
csétek is ránk maradtak, amelyek egyes bárók és más előkelők, illetve ezek 
nemzetségeinek címereit hordozzák - noha igen csekély számban: a ta tár járást 
megelőző évtizedekből mindössze másfél tucatnyi ilyen példányt ismerünk. 

A fennmaradt lenyomatok szerény mennyiségét csak részben magyarázza 
a mongol támadás nyomán bekövetkezett forráspusztulás: valószínűleg eleve 
kevés effajta pecsét létezett, hiszen az országos méltóságok viselői — talán ki-
rálytól nyert hatalmuk eredetének hangsúlyozása végett — a 13. század első fe-
lében (sőt, esetenként később is) még gyakran az uralkodó címeréből vett ele-
meket vésettek pecsétnyomójukra, nem pedig a maguk vagy nemzetségük jelvé-
nyét;2 a magánszemélyek által kibocsátott és megerősített oklevelek száma pe-
dig a 13. században mindvégig viszonylag alacsony maradt.3 Az Árpád-kor idő-
szakából ugyan több tucat pecsétgyűrű maradt ránk,4 jelenlegi ismereteink sze-

1 Vajay Szabolcs: Az Árpád-kor uralmi szimbolikája. In: Középkori kútfőink kritikus kérdései. 
Szerk. Horváth János, Székely György. (Memoria Saeculorum Hungáriáé 1.) Bp. 1974. 371.; Iván 
Bertényi: L'apparition et la première diffusion des armoiries en Hongrie. In: Les origines des armoi-
ries. Académie internationale d'héraldique: IIe Colloque international d'héraldique, Bressanone/ 
Brixen 5-9. X. 1981. Ed. Hervé Pinoteau, Michel Pastoureau, Michel Popoff. Paris 1983. 45.; Uő: Ma-
gyar címertan. Bp. 2003. 65. - Az újabb kutatások szerint Imre király szóbanforgó aranypecsétjét (s 
így az Árpádok többször vágott címerpajzsának első adatolható ábrázolását) a 12. század utolsó évei-
re (1196-1199 közé) keltezhetjük, 1. Szabados György. Imre király házassága, aranybullája. Száza-
dok 136. (2002) 347-350. 

2 Csorna József: Magyar nemzetségi czímerek. In: Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a 
XIV század közepéig. III/B. Bp. 1904. [reprint: Bp. 1995.; ez utóbbi oldalszámaira hivatkozom] 1147, 
Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. (A magyar történettudomány kézikönyve II. 3.) Bp. 1930. [rep-
rint: Bp. 1995.] 145, 150.; Bertényi Iván: Középkori címerjogunk néhány kérdése. Levéltári Szemle 
36. (1986: 2. sz.) 23.; Uő: Címerváltozatok a középkori Magyarországon. Levéltári Közlemények 59. 
(1988) 45-46.; Rácz György. Az Árpádok sávozott címere egyes főúri percséteken a XIII-XIV század-
ban. Levéltári Közlemények 63. (1992) 123-125.; Kumorovitz L. Bernát-. A magyar pecséthasználat 
története a középkorban. (Bibliotheca Humanitatis Historica a Museo Nationali Hungarico digesta) 
Bp. 1993.2 60 , 67.; Bertényi /.: Magyar címertan i. m. 104. 

3 Szentpétery /.: Magyar oklevéltan i. m. 149-151.; Solymosi László: Az írásbeliség fejlődése az 
Árpád-korban. In: Uő: írásbeliség és társadalom az Árpád-korban. Bp. 2006. 209. 

4 Hlatky Mária: A magyar gyűrű. (A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudomány-
egyetem Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézetének dolgozatai 55.) Bp. 1938. 19-49.; Lo-



r int azonban ezek között egy sem akad, amely bizonyíthatóan címerszerű ele-
met hordozna.5 Mivel pedig korszakunkban a közszabad jogállású királyi ser-
viensek tömege a megyei csapatokkal, a király zászlaja alatt vonult hadba,6 a 
hadijelvényeken sem nagyon jelenhettek meg a kevésbé jelentős nemzetségek 
saját szimbólumai.7 Az Árpád-kor végén Magyarországon a nemesség túlnyomó 
hányadának valószínűleg nem is volt saját címere; a legelőkelőbb genusok kö-
zött azonban már széleskörűen elterjedt a címerhasználat: egyrészt azért, mert 
logikusan ezekre a nemzetségekre lehetett a leginkább jellemző az imitatio 
regis törekvése; másrészt azért, mert többnyire ezeknek a tagjai töltötték be 
azokat az udvari méltóságokat, amelyeknek a pecséthasználat nélkülözhetetlen 
velejárója volt, harmadrészt pedig azért, mert a század közepétől kialakuló ban-
deriális hadszervezeti rendszerben8 politikai hatalmuknál és gazdagságuknál 
fogva a saját jelképüket hordozó zászlók alatt vezethették hadba kíséretüket. 

Az első címeres emlékeinket megőrző pecsétek megformáltságát, továbbá 
a korabeli magyar külpolitika és szellemi élet orientációját is figyelembe véve a 
hazai heraldika formakincsének e kezdeti, meghatározó fejlődési szakaszában a 
szakirodalom hagyományosan hispániai és francia hatást feltételez.9 Legkoráb-
bi nemzetségi címereink tartalmát: a pajzsokon feltűnő mesteralakok és címer-
képek eredetét és jelentését azonban forrásaink szinte teljes egészében homály-
ban hagyják. A 13. századból összesen két olyan szövegrészlet maradt ránk, amely 
idevonható közlést tartalmaz. Az egyiket Kézai Simon gestájának 91. fejezetében 
(illetve kis változtatásokkal a 14. századi krónikakompozíció 52. capufjában) ol-
vashatjuk, s a Nagymartom család címerének eredetmondáját beszéli el. Eszerint 
a „Martinsdorflak" ősei, akik állítólag kiűzték Mallorca és Menorca szigetéről a 
tuniszi szultán seregét, jutalmul azt a kiváltságot nyerték az aragón királytól, 
hogy Hispániában egyedüliként sast viselhetnek a pajzsukon.10 A másik korai 
címermagyarázatot IV (Kun) László király 1274. február 22. és szeptember 3. 
között, napi kelet nélkül kiadott oklevele tar tot ta fenn, s az a Csákok (ponto-

vag Zsuzsa: A középkori magyar gyűrűk. Ars Hungarica 3. (1975) 336-338.; Uő: Árpád-kori pecsét-
gyűrűk. Folia Archaeologica 31. (1980) 221-238. 

5 Árpád-kori pecsétgyűrű lenyomatán is csak egyetlen alkalommal azonosíthatunk kétséget 
kizáróan címert: Péc nembéli Dénes szlavón bánnak egy 1263. évi dátum alatt kelt, nézetünk szerint 
hamis oklevélre függesztett pecsétjén, 1. a 101. sz. jegyz.-et. 

6 Zsoldos Attila: A királyi várszervezet és a tatáijárás. In: A tatárjárás. Szerk. Nagy Balázs. 
(Nemzet és emlékezet) Bp. 2003. 526-527. 

7 Csorna J.: Nemzetségi czímerek i. m. 1148-1149. 
8 Molnár József. A királyi megye szervezete a tatáijárás korában. Hadtörténelmi Közlemé-

nyek. Új folyam 5. (1959) 222, 237.; Zsoldos Attila: A királyi várszervezet i. m. 520. 
9 Nyáry Albert: A heraldika vezérfonala. Bp. 1886. 48-49.; Kumorovitz L. B. : A magyar pecsét-

használat i. m. 67.; Vajay Sz.: Uralmi szimbolika i. m. 371-373. - Megjegyzendő azonban, hogy a 
szóbanforgó pecsétek művészettörténeti szempontú, érdemi elemzése még várat magára: Nyáry 
megállapításai — amelyeket arra a feltételezésre alapozott, hogy szerinte a legkorábbi magyar cí-
merábrázolásokon többségben előforduló mesteralakok leginkább a francia heraldikára jellemzőek 
— az újabb nyugat-európai szintézisek CD[onald] L[indsay] Galbreath - Léon Jéquier: Manuel du 
blason. Lausanne 1977. 66-67.; Michel Pastoureau: Traité d'héraldique. Paris 2003.4 134-137.) ered-
ményeinek fényében tarthatatlanok; Kumorovitz és Vajay pedig már csak munkáik összefoglaló 
jellege miatt sem vállakoztak alaposabb vizsgálódásra. 

10 Simonis de Keza Gesta Hungarorum. Ed. László Veszprémy, Frank Schaer. (Central European 
Medieval Texts) Bp. 1999. [a továbbiakban: Kézai] 170.; Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum 
regumque stirpis Arpadianae gestarum. Ed. Emericus Szentpétery. I—II. Bp. 1937-1938. [reprint: Bp. 
1999.] — a továbbiakban: SRH — I. 302-303. 



sabban a nemzetség trencséni ágából való11 Máté fia Péter) zászlaján látható ál-
latalakot általánosságban mint a vitézség szimbólumát említi: „.. .mikor ugyan-
ezen legkedvesebb atyánk az országának határvidékét ért jogsértések elhárítá-
sa végett Bulgária ellen támadást intézett [ti. István ifjabb király, 1266 nyarán 
- K.T.], ugyanezen Péter mester, mint a kiváló vitézségû oroszlán, amelynek jel-
vényét zászlaján viselte, félretéve a fenyegető halál félelmét, a bolgárok ellensé-
ges hadsorában hadakozván csodálatos győzelmet aratott".12 

A többi magyarországi nemzetség korai címerének eredetével vagy jelen-
tésével kapcsolatban semmiféle adattal nem rendelkezünk. Kialakulásuk folya-
matának és szabályszerűségeinek rekonstruálására Györffy György tett kísér-
letet 1958-ban a Századok hasábjain, majd 1959-ben saját kötetében közzétett, 
nagyhatású és más vonatkozásban is gyakran idézett tanulmányában.13 A Ma-
gyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatóprofesszo-
ra mindenekelőtt ar ra a különbségre figyelt fel, amely a honfoglaló nemzetség-
főktől eredeztetett magyar genusok címerképei és a Nyugat-Európából érkezett 
lovagoktól származtatott jövevény-nemzetségek pajzsain látható elemek között 
vélt felfedezni: az előbbieken ugyanis megállapítása szerint rendre állatokat lát-
hatunk, míg az utóbbiakon mesteralakokat (azaz geometrikus ábrázolásokat), nö-
vényeket és képzelt lényeket (például: sárkányt). Györffy a különbséget azzal ma-
gyarázta, hogy a szittya eredetű nemzetségek címereik fő motívumául a pogány 
korban totemként tisztelt mitikus őseiket választották, míg az advenáktól szárma-
zók a kereszténység és a lovagi kultúra kedvelt jelképeit használták. 

Noha a fenti tézis immár csaknem fél évszázada megfogalmazódott, a címer-
tani kutatás részéről mindezidáig sem teljeskörű befogadása nem történt meg, 
sem részletes cáfolatára nem került sor, s további elméletek sem születtek, ame-
lyek esetleg korrigálhatták vagy felválthatták volna a preheraldikus totemek és a 
13. századi nemzetségi címerek organikus rokonságát feltételező nézetet. Vajay 
Szabolcs mindennémű kritikai mérlegelés nélkül, lényegében automatikusan fo-
gadta el a tetszetős teóriát.14 Bertényi Iván ezzel szemben módszertani szempont-
ból aggályosnak minősítette, hogy Györffy a 13-14. századnál előbb nem adatolha-
tó nemzetségi címereket úgy vetítette vissza mintegy két-háromszáz évvel korábbi 
(vagyis a címerhasználat nyugat-európai kialakulását nagyjából másfél évszázad-

11 Azt, hogy az egyes személyek egy-egy nemzetség mely ágából származnak, itt és a továbbiak-
ban Karácsonyi J.: A magyar nemzetségek i. m.; ill. Engel Pál: Középkori magyar genealógia. In: Uő: 
Magyar középkori adattár. CD-ROM. Bp. 2001. alapján határozzuk meg. 

12 cum idem karissimus pater noster in Bulgáriám pro pulsandis iniuriis confinii regni sui in-
sultum facérét, idem magister Petrus, ut leo fortissimus, cuius et indicia gessit in vexillo, postposito 
timoré mortis imminentis in adversa Bulgarorum acie militans victoriam mirificam reportavit - Magyar 
Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár (a továbbiakban: DL) 689. (Árpádkori ú j okmánytár. Közzé 
teszi Wenzel Gusztáv. I-XII. Pest-Bp. 1860-1874. [reprint: Pápa 2001-2003.] — a továbbiakban: 
ÁÚO — IX. 71.; keltezésére 1. Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke I-II/4. Szerk. 
Szentpétery Imre, Borsa Iván. Bp. 1923-1987. [a továbbiakban: RA] II/2-3. 2477. sz.). 

13 Györffy György. A magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig I—II. Századok 
92. (1958) 12-87, 565-615, kötetben 1. Uő: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Bp. 1959. 
1-126. (ez utóbbi oldalszámaira hivatkozunk); különösen: 1-6. 

14 Szabolcs de Vajay: L'héraldique hongroise. Archives Héraldiques Suisses 74. (1960) 2.; Uő: 
Jalons pour l'étude de l'héraldique. L'héraldique hongroise. I. Archivum Heraldicum 75. (1961) 3. 



dal megelőző) időkbe, hogy a közbeeső periódusból semmiféle forrással nem 
tudta igazolni elméletét.15 

Dolgozatunk célja először is az, hogy a rendelkezésre álló forrásbázis (és 
azon belül kiemelten az Árpád-korból fennmaradt heraldikai ábrázolások) 
számbavétele révén megvizsgáljuk: az ősfoglaló nemzetségek vajon csakugyan 
kizárólag állatalakot viseltek-e korai címereikben, a jövevények pedig tényleg 
tartózkodtak-e efféle jelképet választani. Ezt követően pedig a Györffy elmélete 
mellett és ellene szóló érveket mérlegre téve megkísérlünk a totemisztikus ere-
det tézise helyett más lehetséges magyarázatot nyújtani a korai magyarországi 
nemzetségi címerek motívumainak ha nem is törvényszerűen érvényesülő, de 
kétségkívül meglévő szabályosságaira. 

I. A nemzetségi címerek vizsgálata 

A „nemzetségi címer" fogalmán magunk olyan, heraldikai jellegű szimbólu-
mot értünk, amelyet valamely hazai nemzetség tagjai módosítások nélkül vagy 
csekély módosításokkal, a sajátjukként használtak a nemzetségek tényleges léte-
zésének korában.16 A nemzetségi címert tehát heraldikai szimbólumként defini-
áljuk, ez azonban nem jelenti azt, hogy kizárólag pajzs formájú ábrákat tekintet-
nénk címernek. Éppen ellenkezőleg: egyfelől ugyanis a középkori pecséteken szá-
mos esetben szerepelnek bizonyíthatóan címerszerű elemek pajzs nélkül, egysze-
rűen a pecsétmezőbe helyezve; másfelől — mint arra dolgozatunk bevezetőjében 
is láttunk példát — a címermotívum másutt, például zászlón is felbukkanhat, 
nyilván szintén nem pajzsszerű keretbe foglaltan. A nemzetségi címert az adott 
genus tagjai módosítások nélkül vagy csekély módosításokkal is használhatják: 
ez utóbbi esetben az elsődleges címerábra változatlan marad, mellette azonban 
egy vagy több mellékalak jelenik meg (például a Hahót nembéliek pecsétjein). 

Kérdés először is, hogy van-e egyáltalán értelme a nemzetségi címer fogal-
mának, s nem lenne-e helyesebb családi címerekről beszélni már a 13-14. szá-
zadban is.17 A nemzetségi keretek Magyarországon már a 13. században is bom-
lófélben voltak: a nemzetség mint olyan — az egyes genusok ágakra szakadásá-
val és a közös nemzetségi vagyon felosztásával — többnyire a 14. század máso-
dik felére szűnt meg valós birtokközösséget jelenteni, de egyes esetekben — épp 
a legjelentősebb nemzetségeknél — ez a folyamat már a 13. században lezaj-
lott.18 Tudjuk azonban, hogy a nemesek ennek ellenére a későbbi középkorban 

15 Bertényi, /.: L'apparition i. m. 47.; Uő: Magyar címertan i. m. 104. 
16 Varjú Elemér ekképp határozta meg ugyanezt a fogalmat: „Nemzetségi czímerek elnevezése 

alatt olyan czímereket értünk, amelyeket a nemzetségi kapcsolat fennállása és ismerete korában, te-
hát a XIII-XIV században a nemzetségek egyes tagjai felvettek, s a melyek azután az illető nemzet-
ségek közös jelvényeivé váltak." (Csoma József, Magyar nemzetségi czímerek. [Ismertetés.] Turul 
24. [1904] 92.). Definícióját azért nem vehettük át, mert annak egyik lényegi eleme — a nemzetségi 
címerek kialakulására vonatkozó részlet — nem tudományos bizonyosság, hanem feltételezés, ráadá-
sul éppen olyasmivel kapcsolatban, amit jelen dolgozatunkban vizsgálunk. 

17 Vö. Rácz György: Az Ákos nemzetség címere. Turul 67. (1995) 12-13. 
18 G. Bolla Ilona: Az Aranybulla-kori társadalmi mozgalmak a Váradi Regestrum megvilágításá-

ban. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio historica 1. 
(1957) 92-93.; Kristó Gyula-. A feudális széttagolódás Magyarországon. Bp. 1979. 149. 



is őrizték annak emlékét, hogy melyik genushói származnak, sőt, ez valószínű-
leg önmeghatározásuk egyik leglényegesebb eleme volt.19 A Csák nemzetség 
például már a 13. század elején is ágakra szakadva jelenik meg forrásainkban:20 

a birtokközösség az ő esetükben tehát valószínűleg még azelőtt megszűnt, hogy 
kialakulhatott volna bármiféle nemzetségi címerük. Ennek ellenére már az Ár-
pád-korban is a genus legalább három különböző ága (az ugodi, az újlaki és a 
trencséni) esetében egyaránt adatolható a Csákok oroszlános címere, mégpedig 
tökéletesen egyező formában, mellékalakok nélkül. Függetlenül attól, hogy ezt a 
címert preheraldikus jelvényre vezetjük-e vissza vagy sem, egyező formájú meg-
jelenítése az eltérő ágakból származó Csák nembéli előkelők pecsétjein amellett 
bizonyít, hogy igenis az egész genust szimbolizáló nemzetségi címerként hasz-
nálták: családi címerként csak akkor értelmezhetnénk, ha áganként legalább egy 
mellékalakkal megkülönböztethetővé tették volna. A Csák nemzetség példája te-
hát amellett tanúskodik, hogy a nemzetségi címer fogalma igenis értelmezhető 
valóság volt a 13-14. században. 

A nemzetségi címerek kutatását különösen megnehezíti a források gyér 
száma. Amennyiben ugyanis valamelyik nemzetségnek csupán egy-egy tagjától 
maradt ránk olyan címeres emlék, amely vélhetően magánjellegű (vagyis nem a 
király vagy a hivatali feljebbvaló címeréből átemelt) szimbólumot tartalmaz, el-
vileg sohasem lehetnénk egészen biztosak benne, hogy nem az illető személyes 
jelképéről van szó, amely akár független is lehet a nemzetségi címertől. Mivel 
azonban a rendelkezésünkre álló 13. századi példák — mindössze két kivétellel: 
Csák nembéli Gúg fia Csák soproni ispán 1235-1240 körüli gemmájáról,21 illet-
ve Gut-Keled nembéli Miklós szlavón bán 1240-i pecsétjéről22 van szó — csak-
nem egyöntetűen abba az irányba mutatnak, hogy a legelőkelőbb rokonságok 
tagjai a nemzetségek tényleges meglétének korában legfeljebb akkor szakadtak 

19 Fügedi Erik: A köznemesi klán szolidaritása. Századok 118. (1984) 950.; Kubinyi András-. 
Gondolatok „A magyar nemzetségek a XIV század közepéig" új kiadása alkalmából. In: Karácsonyi 
J.: A magyar nemzetségek i. m. 1416. 

20 Kristó Gy.-. A feudális széttagolódás i. m. 149. 
21 DL 220. - MOL V 2 171.; Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézete 

pecsétmásolat-gyűjteménye [a továbbiakban: MKCs] 1154. (mivel a MOL V 8 fondjában és a MKCs 
anyagában őrzött másolatok megegyeznek és számjelzeteik is azonosak, ezért itt és a továbbiakban 
csak az utóbbi gyűjteményre hivatkozva, együttesen utalok rájuk); Budapesti Történeti Múzeum pe-
csétmásolat-gyűjteménye [a továbbiakban: BTM] 64.32.; fényképe: Kumorovitz Bernát Lajos: Az 
authentikus pecsét. Turul 50. (1936) 56, 30. sz. kép; 1. még Uő: A magyar pecséthasználat i. m. 66.; 
Gesztelyi Tamás - Rácz György. Antik gemmapecsétek a középkori Magyarországon. Debrecen 2006. 
(ArAOA XIX.) 52, 74. (6. sz.), 160, 6. sz. kép. - A szakirodalom által egyértelműen 1237-re datált le-
nyomatot magunk azért keltezzük óvatosabban, mert a mondott évszámmal kiállított oklevél, ame-
lyen a pecsét függ, kétségkívül hamis, vagy legalábbis interpolált (Hans Wagner-, Urkundenfäl-
schungen im Burgenland und den angrenzenden Gebieten Westungarns bis zum Ende des Re-
gierungszeit König Bêlas IV Burgenländische Forschungen 23. [1953J 42 , 44.). A gemmát körirata 
— [- - CH]AC COMMITI[S] — alapján valószínűleg ennek ellenére is azonosíthatjuk Csák nembéli 
Gúg fia Csák pecsétjével, mivel a hamisító legvalószínűbben az ispán egy hiteles okleveléről választ-
hatta le a lenyomatot. A pecséttulajdonos 1219-től szerepel forrásainkban, soproni ispánsága 1235-
1240 között igazolható (RA. I. 608, 674. sz-ok; Wertner Mór. Az árpádkori megyei tisztviselők. Törté-
nelmi Tár 20. [1897] 677.): a gemmát ezen adatok alapján kelteztük. 

22 DL 4700. - MOL V 2 137; MKCs 137.; BTM 64.348.; fényképe: Kumorovitz B. L.: Az authen-
tikus pecsét i. m. 56, 31. sz. ábra (hibásan azonosítva). 



el bizonyíthatóan a nemzetségi szimbólumoktól, ha országos méltóságot visel-
vén a király címerének elemeit használták, magunk a továbbiakban nemzetségi 
címerként fogunk értelmezni minden olyan egyedi ábrázolást is, amelynek a tu-
lajdonosát a kutatás sikerrel azonosítja valamelyik előkelő genus tagjaként. 

Külön problémát jelent a pajzson kívüli ábrázolások helyes értékelése. 
Minden jel abba az irányba mutat ugyanis, hogy a legkorábbi címeres emléke-
ink mellett szereplő úgynevezett külső ékítményeket sokszor nemcsak hogy a 
heraldikai kompozíció részének kell tekintenünk, de egyenesen a pajzson sze-
replő ábrázoláshoz hasonló értékű címerelemnek. Erre elsősorban abból lehet 
következtetni, hogy a 13. század végén és a 14. század első felében több méltó-
ságviselő pecsétjén olyan elemek szerepelnek a királyi címer motívumait ismét-
lő pajzs körül, amelyeket további források alapján a nemzetségi címer részletei-
ként azonosíthatunk. így például Pok nembéli Móric fia Miklós erdélyi vajda 
valószínűleg 1277-ben vagy 1278-ban készített typariumának egy 1280. évi ^ 
nyomatán23 az ötször vágott pajzs körül négy (eredetileg hat) apró virág látha-
tó: alighanem a Pok nemzetség címeréből kerültek oda, hiszen azon vélhetőleg 
egy rózsa szerepelt. Az Abák címerállataként ismert sas a nemzetség széplaki 
ágából való Dávid fia Amadé két különböző nádori pecsétnyomójának összesen 
három lenyomatán is felbukkan pajzstartóként 1288-ban24 és 1299-ben.25 Ákos 
nembéli Ernye fia István országbíró 1298-ban26 és 1299-ben27 használt pecsét-
jén a pajzs két oldalán egy-egy csukott madárszárny utal a nemzetségi címer 
ragadozómadarára. Végül az ugyancsak az Aba nemből származó Nekcsei Deme-
ter királyi tárnokmester 1335. évi pecsétjén a sávozott pajzs fölött kardot tartó, 
növekvő emberalak látszik:28 ugyanez az emberalak azonban a csatári pálos mo-
nostor számára vélhetőleg 1336 körül készíttetett úgynevezett Nekcsei-Biblia 5V. ol-
dalán már a pajzsfőben, tehát a pajzson belül bukkan fel.29 A felsorolt példák közös 
jellemzője, hogy a nemzetségi, illetve személyes jelvényből vett motívum mindegyik 
esetben a királyi címerből eredeztethető, valószínűleg hivatali jelképként használt 
pajzsábrázolást kísér. Héder nembéli Kőszegi Henrik fia (Nagy) Henrik 1273-ban30 

23 DL 1008. - MOL V 2 104.; BTM 64.98.; rajzát 1. Nyáiy A.: A heraldika vezérfonala i. m. 
VL57. sz. kép. 

24 DL 90 791. - MOL V 8 650; BTM 65.1599. 
25 DL 2216. - MOL V 2 11, V 2 72.; MKCs 83.; BTM 64.219, fényképét 1. Bodor Imre: Ár-

pád-kori pecsétjeink II. Egyházi és világi pecsétek. Turul 75. (2002) 21, 37. sz. kép; DL 1537. - BTM 
64.152, 64.153. 

26 DL 1509. - MOL V 2 17.; MKCs 48.; BTM 64.140.; közlését 1. Nagy Imre: István országbíró 
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és 1274-ben,31 Henrik fia Iván 1275. évi32 és 1288. évi33 szlavón báni pecsétjein 
ezzel szemben a pajzson a családi címer (három cölöp) látható, a pajzs mellett 
viszont kétoldalt egy-egy oroszlán. Ez utóbbi állatalak a későbbiekben nem vált 
a Kőszegiek jelképrendszerének állandó motívumává: ugyanakkor Henrik fia 
Henrik címerének olyannyira állandó eleme lehetett, hogy fia is fontosnak tar-
tot ta átemelni a saját jelvényébe. Mindennek alapján azt a következtetést von-
hat juk le, hogy a pajzson kívüli ábrázolások a korai nemzetségi címerek eseté-
ben nem egyszerűen díszítő elemként szerepelnek, hanem a heraldikai kompo-
zíció fontos, olykor meghatározó motívumaként; különösen akkor, ha egy hiva-
tali pecséten a pajzsot a királyi címer elemei töltik meg. Dolgozatunk szem-
pontjából ennek azért van jelentősége, mert a fenti felismerés birtokában már 
akkor is egyértelműen adatolhatónak kell tar tanunk egy-egy nemzetségi címer 
13. századi meglétét, ha annak fő motívuma akár csak pajzson kívüli elemként 
is felbukkan a genus valamelyik tagjának pecsétjén. 

1.1. A legkorábbi nemzetségi címerek vizsgálatának módszertani keretei 

Dolgozatunk bevezetőjében említett elméletét Györffy elsősorban Csorna 
Józsefnek, a századforduló talán legkiemelkedőbb magyar heraldikusának a nem-
zetségi címerekről írott kézikönyvéből vett adatokkal támasztotta alá. Eszerint a 
honfoglaló nemzetségfőktől eredeztetett nemzetségek címerábrái: Aba - sas, Ákos 
nemzetség - két hal, Agmánd - farkas, Borsa - hal, Csanád - sólyom, Kacsics -
oroszlán Kaplony - sas, Miskolc - sas, Osl - karmos sasszárny, Örsúr - sólyom, 
Salamon - sas, Szalók nembéli Szalóki család - hattyú. A honfoglaló törzsfőktől 
eredeztetett nemzetségeké (Ajtony, Csák, Bár-Kalán, Kán, Zsombor): oroszlán; 
kivéve az Árpád-törzset, amelyé turul. A nyugati származású, lovagi nemzetsé-
gek címerábrái ellenben: Balog - kétfejű sas, Geregye - többszörösen osztott 
pajzs vagy tölgyág, Gut-Keled - három oldalék, Győr - liliom, Hahót - homlokán 
keresztet viselő ökörfej, Héder - három cölöp, Hermány - sárkány, Hont-Páz-
mány - holdsarló és csillag, Ják - oroszlán, Pok - rózsa, Rátót - hárslevél, Vaja -
hasított pajzs, Nagymartom család - szárnya fölött keresztet viselő sas.34 Vizsgá-
lódásainak eredményeit Györffy ekképp összegezte: „A nemzetségfőktől szár-
maztatott nemzetségek általában totemállatnak is használatos állatalakot, fő-
ként ragadozómadarat viselnek címerükben; ugyanakkor a nyugatról beköltö-
zött lovagok nemzetségei a nyugati heraldika jellegzetes heroldalakjait (geomet-
riai formákat), stilizált növény alakokat, képzelt állatalakokat. Közös a két cso-
portban az oroszlán (...). Érdekes, hogy oroszlános címer általában olyan nem-
zetségekben tűnik fel, amelyek a hét vezértől származtatták magukat."35 

Megjegyzendő, hogy az Ákos nemzetség címerének Rácz György által készí-
tett újabb, meggyőző rekonstrukciója szerint annak ábrája nem két hal volt, ha-

31 DL 876. - MOL V 2 14, V 2 138a.; BTM 64.89. 
32 PTA/r 65.1833. 
3 3 DL 1186. - MOL V 2 139.; BTM 64.110.; közlése: Nagy Imre: A Németújvári grófok s a 

dömösi káptalan pecsétei. Archaeologiai Értesítő 11. (1877) 154-155. 
34 Györffy Gy.: A magyar nemzetségtől i. m. 4-6 , ill. a 4-5. oldal közötti tábla. 
35 Uo. 4 , 6. 



nem egy kiterjesztett szárnyú ragadozómadár (valószínűleg sas vagy sólyom).36 

Ugyancsak Rácz György fogalmazott meg új, tetszetős elképzelést a Geregye 
nemzetség állítólagos osztott címerével kapcsolatban, amelyet hivatali címer-
ként az Árpádok sávozott pajzsából vezet le.37 Az utóbbi két eredményt Györffy 
természetesen még nem ismerhette tétele megfogalmazásakor, a fenti lista ada-
taival szemben azonban ezeken túlmenően is több ponton kifogást emelhetünk: 
némely esetben csupán Györffy magyarázta félre azt, amit Csornának a nem-
zetségi címerekről szóló kézikönyvében talált, máskor viszont már Csorna meg-
állapításait is kritikával illethetjük. 

Nem érthetünk egyet Györffyvel akkor, amikor a Kán nemzetség címerábrá-
jaként az oroszlánt határozza meg - már csak azért sem, mert ilyesmit Csorna sem 
írt. A tekintélyes nemzetségnek csupán egyetlen tagjától ismerünk címeres emlé-
ket: a II. András uralkodása alatt nagy karriert befutó Öreg Gyulának maradt 
fenn egy erősen sérült vajdai pecsétje 1224-ből. Ennek hátlapján egy töredékes paj-
zson, vízszintes osztóvonal alatt valóban egy állat hátát és farkát figyelhetjük 
meg,38 s ezt az ábrázolást már Csorna is úgy értelmezte, hogy a címerpajzson ere-
detileg valószínűleg pólya, azon pedig egy úgynevezett leopárdos oroszlán volt lát-
ható. Csakhogy egyszersmind azt is megállapította, hogy a fenti ábrázolás legvaló-
színűbben a korabeli királyi kettőspecsét hátlapján szereplő, a sávozaton leopár-
dos oroszlánokat ábrázoló uralkodói címerből vezethető le, s alighanem sokkal in-
kább hivatali, mintsem nemzetségi jelvénye volt Gyula vajdának.39 Nincs tehát 
alapunk azt feltételezni, hogy a Kán nemzetség címerállata oroszlán lett volna. A 
Szalóki család címerállata Györffy szerint a hattyú volt. Ezt azonban sem Csorna, 
sem a Szalók nemzetség történetét feldolgozó Vaiju Elemér nem állította: pusztán 
annyit szögeztek le mindketten, hogy I. Ulászló király egy romlott állapotban ránk 
maradt, ismeretlen dátumú oklevelében Szalóki Péternek és testvéreinek hattyút 
ábrázoló címert adott.40 Legutóbb Kubinyi András mutatott rá arra, hogy a Sza-
lóki család korai címerét ezen adat alapján meghatározni nem lehet.41 

Csorna egyes megállapításait elsősorban módszertani alapon kérdőjelez-
hetjük meg, bár azt rögtön az elején le kell szögeznünk, hogy véleményét egyér-
telműen megcáfolni — források híján — többnyire lehetetlen. Magunk minden-
esetre szerfölött bizonytalannak véljük például a Bár-Kalán, a Ják, a Kaplony, 
az Orsúr, a Salamon és a Vaja nemzetség címerének kizárólag késő középkori 
vagy egyenesen újkori adatokon nyugvó rekonstrukcióját. A Bár-Kalán nemzet-
ség címerét Csorna annak alapján vélte meghatározni, hogy azon a négyeit paj-
zson, amelyet II. Ulászló király 1497-ben adományozott gersei Pethő Jánosnak, 
az első pajzsnegyedben egy oroszlán látható. A megadományozottnak ugyan 
mindössze annyi köze volt a Bár-Kalán genushoz, hogy felesége, szeri Pósafi 
Zsófia végső fokon a mondott nemzetségből származott, Csorna ezt mégis ele-

36 Rácz Gy. : Az Ákos nemzetség i. m. 10-34. 
37 Uő: Az Árpádok címere i. m. 127. (31. sz. jegyz.). 
38 DL 111. - MOL V 2 7., V 2 64.; BTM 64.6.2.; fényképét 1. Kumorovitz B. L.: Az authentikus 

pecsét i. m. 56., 18. sz. ábra. 
39 Csorna J.: Magyar nemzetségi i. m. 1252. 
40 Uo. 1297-1298.; Varjú Elemér: A Szalók nemzetség. Turul 19. (1901) 173. 
41 Kubinyi A.: Gondolatok i. m. 1413-1414. 



gendőnek érezte ahhoz, hogy a Bár-Kalánok közös címerének főmotívumaként 
valószínűsítse az oroszlánt. A Ják nemzetség címerére semmiféle középkori 
adatunk nincsen, ezt Csorna a Niczky, az egerszegi Kemény és a Szelestey csa-
lád kora újkori címereinek egyező elemeiből válogatta össze. Ami a Kaplonyok 
sólymát illeti: ez legkorábban Vetési Albert veszprémi püspök 1470. évi pecsét-
jén adatolható, a nemzetség nagymihályi ága viszont forrásaink tanúsága sze-
rint a 14. századtól kezdődően folyamatosan egy kaput (vagy kapufélfákat) áb-
rázoló címert használt. Az Örsúr nemzetség állítólagos sasát Csorna egyetlen 
elszigetelt adat alapján valószínűsítette, ráadásul az is 1429-ből való. A Salamo-
nok nemzetségi címerének meghatározásához is elégtelennek véljük ar ra hivat-
kozni, hogy az Illésházy család forrásainkban csupán 1502-től szereplő címeré-
ben sas látható: egyfelől a legkorábbi idevonható adat is mintegy két-három év-
századdal későbbi a nemzetségi címerek kialakulásának koránál, másfelől még 
a 16. században is a nemzetségnek csupán az egyik ágán sikerült kimutatni a 
szimbólumot, s ennek alapján legfeljebb családi címerről beszélhetünk, nemzet-
ségiről aligha. A Vaja nemzetség hasított pajzsát is csak akkor tudjuk középkori 
adattal igazolni, ha elfogadjuk, hogy Sándor fia Sándor országbíró (akinek 1272-i 
pecsétjén szerepel függőlegesen osztott címer) valóban a nemzetség tagja volt: ezt 
azonban Csorna is csupán annak alapján valószínűsítette, hogy a pecsétjén látható 
pajzs hasonlít a Zay család újkori címeréhez.42 Még egyszer hangsúlyozzuk: nem 
állítjuk, hogy Csorna fentebb megbírált megállapításai bizonyosan hibásak lenné-
nek; csupán annyit szögezünk le, hogy egyértelműen igazolni sem lehet őket. Igen 
kockázatos tehát a 13-14. századi nemzetségi címereket 15. századi vagy még ké-
sőbbi adatok alapján rekonstruálni, s még kockázatosabb ilyen megállapításokra 
építve tipologizálni, ahogy azt Györffy tette. 

Magunk az alábbiakban kizárólag olyan címereket fogunk vizsgálni, ame-
lyeknek megléte már a nemzetségi címerek kialakulásának korában, vagyis a 13. 
században is egykorú forrásokkal igazolható. A vizsgálandó periódus alsó időha-
tára kézenfekvően adódik: az első magáncímerek ugyanis az 1220-as évektől kez-
dődően maradtak ránk; a felső időhatárt kijelölése azonban részletesebb magya-
rázatot igényel. A nemzetségi címer fogalmával kapcsolatban már utal tunk rá, 
hogy a nemzetség mint birtokközösség a 13. században már bomlásnak indult, de 
az egyes nemesi genusok ennek ellenére továbbra is számon tartották származá-
sukat. Mindebből elvileg akár az is következhetne, hogy a nemzetségi címerek-
nek (mint a közös származásra utaló jelképeknek) lényegi változás nélkül kellett 
volna túlélniük akár több évszázadot is. Sajnos, tudhatólag nem így volt: némely 
nemzetségek prominensei ugyanis — vélhetőleg pontosan annak érdekében, hogy 
jelvényük révén is megkülönböztethetőek legyenek rokonságuktól — esetenként 
már a 13. században is kisebb-nagyobb változtatásokat eszközöltek címerükön; 
sőt, arra is van példa, hogy valaki a pajzsábrázolás egészét lecserélte.43 A helyze-

42 Csorna J.: Magyar nemzetségi i. m. 1192-1193, 1250-1251., 1253-1256, 1281, 1296, 1311-1312. 
4 3 Ákos nembéli Ernye fia István országbíró 1298-ban és 1299-ben használt pecsétjén tarpaj-

zsot használt (1. a 26-27. sz. jegyz.-eket): ezt vélhetően apjától vette át (Rácz Gy.: Az Ákos nemzetség 
i. m. 19-20.), dacára annak, hogy nemzetségi címei-ükben valószínűleg sast szerepelt; további példák-
ra 1. Bertényi /.: Címerváltozatok i. m. 44-45. 



tet csak bonyolítja, hogy ilyenkor a genus többi tagja láthatóan igyekezett alkal-
mazkodni a nagynevű rokon címerhasználatához, és a továbbiakban ők is módo-
sított formában használták a régi nemzetségi szimbólumot. Az új címer ebben az 
esetben egyazon nemzetségnek akár több ágán is adatolhatóvá válik, s így azt a 
hamis benyomást keltheti, mintha a genus ágakra szakadása előtti, ősi szimbó-
lumról lenne szó. Ennek az optikai csalódásnak a lehetőségét szerettük volna ki-
zárni, amikor vizsgálatunkat a lehető legszűkebb évkörre és a legkorábbi címeres 
emlékekre korlátoztuk. 

A kérdés, amelyre következő alfejezetben mindezek u tán a választ keres-
sük: igaz-e, hogy honfoglaló ősöktől származtatott nemzetségek kizárólag álla-
tot ábrázoló címert viseltek a 13. században, a jövevények pedig csak heroldala-
kot, növényt vagy képzelet szülte lényeket szerepeltethettek a pajzsukon? 

1.2. Az egyes nemzetségek korai címerei 

A továbbiakban az egyes nemzetségek és családok jelvényeit az egyszerű-
ség kedvéért betűrendben tekintjük át, ám külön alfejezetben teszünk kísérle-
tet a Hahót nemzetség legkorábbi címerének az eddigiektől eltérő rekonstruk-
ciójára. Azokra a hivatali pecsétekre, amelyeken csupán az uralkodói címerből 
átemelt szimbólumok tekinthetőek heraldikai elemnek, rendszerint nem té-
rünk ki. Nem utalunk továbbá az egyes címerek borításaira sem: forrásaink 
túlnyomó többsége ugyanis jellegéből adódóan monokróm pecsét. A 13. századi 
forrásanyagot igyekeztünk minél teljesebben feltárni: ennek érdekében mód-
szeres kutatásokat folytattunk a három legnagyobb hazai pecsétmásolat-gyűj-
temény anyagában: a Magyar Országos Levéltár V szekciójában, továbbá a Buda-
pesti Történeti Múzeum és a MTA Művészettörténeti Kutatóintézete pecsétmáso-
lat-gyújteményében.44 Ha azt természetesen nem is mondhatjuk, hogy anyaggyűj-
tésünk teljesre sikerült volna, ahhoz talán elegendő, hogy közelebb vigyen a vál-
lalt feladat megoldásához. 

Az Aba nemzetség három tagjától maradt ránk Árpád-kori címeres pecsét. 
Közülük a széplaki ágból való Dávid fia Bőrén Péter királyi tárnokmester 1281. 
évi45 és a debrő-tarjáni ágból való Becse fia Mokján nádor 1286. évi46 pecsétjének 
mezejében két, illetve egy pólyával díszített pajzs szerepel. Ezeket a vágott pajzso-
kat alighanem a királyi címerből kell eredeztetnünk, akárcsak a széplaki ág másik 
tagjának, Dávid fia Amadénak két különböző nádori pecsétjén, amelyeken azon-
ban a pólyát hordozó pajzs mögött pajzstartóként kiterjesztett szárnyú sas látható 
(Amadé két pecsétje közül az egyik Tamás alnádor 1288. évi oklevelére függesztve 
őrződött meg, a másik pedig egy 1299. évi oklevélen és egy ugyanezen évben kelt 

44 Kutatásainkat a Budapesti Történeti Múzeumban Spekner Enikő főmuzeológus, az MTA 
Művészettörténeti Kutatóintézetében pedig Wehli Tünde tudományos főmunkatárs szíves segítsége 
könnyítette meg, amiért ezúton is köszönetet mondunk mindkettejüknek. 

45 DL 1102. - MOL V 2 52, V 2 128.; MKCs 33 , MKCs 431.; BTM 64.103.; fényképét 1. Bodor 
I.: Árpád-kori pecsétjeink i. m. 21, 39. sz. kép. 

46 DL 57 220. - MOL V 8 727.; közlését 1. Majláth Béla: Mokyanus nádor pecsétje 1286. évből. 
Archaeologiai Értesítő 14. (1880) 8-10. 



oklevélpáron).47 Az úgynevezett külső ékítményeket ugyan általában nem szok-
tuk a címer állandó elemének tekinteni, azonban — mint arról fentebb már 
szót ejtettünk — korai nemzetségi címereink vizsgálata alapján igen valószínű-
nek tűnik, hogy a 13. századi Magyarországon a pajzson kívüli elemeket a cí-
merviselők sokkal következetesebben és állandóbb jelleggel alkalmazták, mint 
Nyugat-Európában. A Dávid fia Amadé pecsétjén még pajzstartóként felbukka-
nó sas ráadásul az Aba nemzetségből kiszakadó különböző ágak több tagjának 
címerében már mint pajzsban ábrázolt motívum szerepel a 14. századtól kezdő-
dően.48 Ennek fényében valóban megkockáztatható a kijelentés: az Abák nem-
zetségi címere a 13. században kiterjesztett szárnyú sast ábrázolhatott.49 

Az Ákos nemzetség címerhasználatát Rácz György bő évtizede megjelent 
tanulmányában5 0 részletesen elemezte: magunk az alábbiakban elsősorban az ő 
eredményeit hasznosítjuk. A genus tagjai közül címerszerű elemet elsőként a 
Ernye fia István 1298-ban és 1299-ben használt országbírói pecsétjén figyelhe-
tünk meg:51 ennek mezejében tarpajzs szerepel,52 amelyet fölötte — amennyire 
kivehető — vélhetően tolldísz, a pajzs két oldala mentén pedig egy-egy csukott 
madárszárny kísér. Ugyancsak 1299-ből (sőt, ugyanazon az oklevélen) maradt 
ránk Ernye fia István unokatestvérének, Albert fia Mojs királynéi tárnokmes-
ternek a pecsétje: kör alakú mezejében kiterjesztett szárnyú madár (talán sas 
vagy sólyom)53 látható, a madár feje mellett pedig kétoldalt növekvő félhold, il-
letve hatágú csillag.54 Mint arra fentebb már többször utal tunk, a hazai címer-
fejlődés e korai szakaszában a pajzson szereplő és a pajzs körüli ábrázolások 
kapcsolata vélhetően szorosabb volt, mint azt a külföldi párhuzamok alapján 

47 L. a 24-25. sz. jegyz.-eket. 
48 Csorna J. \ Az Aba nemzetség czímere. Turul 11. (1893) 49-55.; Uő: Magyar nemzetségi i. m. 

1154-1162. - Az viszont tévedés, hogy az Aba nemzetség tagjai közül Nekcsei Demeter királyi tár-
nokmester lett volna az első, aki a sast a pajzson belül ábrázoltatta a pecsétjén. Csornát (és nyomá-
ban a téma többi kutatóját) Nekcsei 1382. évi gyűrűspecsétjének Varjú Elemér által közzétett, hibás 
leírása tévesztette meg (Varjú Elemér: Czímertani és sphragistikai emlékek az ezredéves országos 
kiállításon. Turul 14. [1896] 149.): az olvashatatlan köriratú lenyomaton Varjú közlésével ellentét-
ben nem sas, hanem oroszlán látszik (Engel Pál - Lőuei Pál: Sokpecsétes oklevelek 1323-ból és 1328-ból. 
In: Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Bardoly István, László Csaba. [Mű-
vészettörténet - Műemlékvédelem X.] Bp. 1998. 141., 3/a. kép 5. sz., 142.). 

49 Csorna J.: Magyar nemzetségi i. m. 1162. 
50 Rácz Gy.: Az Ákos nemzetség i. m. 
51 L. a 26-27. sz. jegyz.-eket. 
52 Csoma József még azt valószínűsítette, hogy a pajzsról egyszerűen lekopott a címerábra 

(Csorna J.: Magyar nemzetségi i. m. 1166.); Rácz György azonban megnyugtatóan igazolta, hogy a le-
nyomat eredetileg is tarpajzsot ábrázolt. Érvelésében többek közt arra is rámutatott, hogy István or-
szágbíró apja, az 1267-1270 között hasonló méltóságot viselő Ernye hivatali helyettesének, István 
alországbírónak az 1269-ből ránk maradt, sérült pecsétjén (BTM 65.1831.; közlését I. Rácz Gy.: Az 
Ákos nemzetség i. m. 27. [2.1. sz.], 33.) vélhetően ugyancsak tarpajzs töredéke látszik (uo. 17-18. -
Ákos nembéli Ernye és István alországbíró hivatali kapcsolatára 1. Kis Péter: „A király hű bárója". 
[Ákos nembeli Ernye pályafutása.] Fons 2. [1995] 294.). 

53 A nemzetség neve alapján a sólyom tűnik valószínűbbnek: a török eredetű ak+kus szókap-
csolat valószínű jelentése 'fehér sólyom' (Gombocz Zoltán : Árpád-kori török személyneveink. Magyar 
Nyelv 10. [1914] 246-247.). 

54 DL 2216. - MOL V 2 47.; MKCs 85.; BTM 64.221.; közlését 1. Nagy Imre: Három XIII. száza-
di pecsét. Archaeologiai Értesítő 11. (1877) 353-354.; Rácz Gy.: Az Ákos nemzetség i. m. 28. (5.1. sz.), 
33. 



gondolhatnánk. Ezt látszik igazolni az is a tény is, hogy az Ákos nemzetség 
Ernye-ágából való két előkelő egyikének pecsétje fő motívumként mutat mada-
rat, másikuké pedig a címerpajzson kívül szereplő ábrázolással (a pajzs mellett 
ábrázolt csukott szárnyakkal) utal rá. Ráadásul a saját pecsétjén tarpajzsot 
használó Ernye fia István országbíró hivatali helyettese, István alországbíró 
typariumátói fennmaradt 1300. évi töredékes lenyomaton a madáralak immár 
pajzsba foglalva szerepel a kör alakú pecsétmezőben.55 Ez azért különösen be-
szédes adat, mert az Árpád-kori alországbírók a fennmaradt pecsétek tanúsága 
szerint többnyire hivatali feljebbvalójuk címerét variálták.56 Mindezek alapján ma-
gunk is osztozunk Rácz György abbéli véleményében, hogy az Ákosok legkorábbi, 
már a 13. században is meglévő nemzetségi címere ragadozómadarat (sast vagy 
sólymot) ábrázolhatott.57 

A Budmér nemzetségnek csupán egyetlen tagjától ismerünk 13. századi pe-
csétet: Balog (Sinister) Miklós királyi asztalnokmestertől.58 Az 1255. évi lenyomat 

55 DL 1490. - MOL V 2 17a, V 2 29, BTM 64.136, ; DL 1559. - BTM 64.155.; közlését 1. Rácz 
Gy.: Az Ákos nemzetség i. m. 28. (4.1. sz.), 33. 

56 Vö. Gerics József: A királyi bírói jelenlét a XIII-XIV század fordulóján. Jogtudományi Köz-
löny. Új folyam 17. (1962) 652.; Bertényi /.: Középkori címerjogunk i. m. 26. - A 13. századi al-
országbírók címeres pecsétein egyetlen kivételtől eltekintve rendre hivatali főnökük címerének ele-
mei köszönnek vissza: a szakirodalom állításával ellentétben ez nem kivételképpen fordul elő, hanem 
határozott tendencia. így először is Karul fia Miklós alországbíró 1239-ből fennmaradt pecsétjén lát-
hatjuk a felettese, Rátót nembéli Gyula országbíró nemzetségi címeréből kiemelt hárslevelet (DL 
240. - MOL V 2 24, V 2 100; MKCs 1155.; BTM 64.38.; fényképét 1. Kumorovitz B. L.: Az authen-
tikus pecsét i. m. 56, 29. sz. ábra; Kumorovitz L. B.: A magyar pecséthasználat i. m. VI. 45. sz. kép; 
Bodor I.: Árpád-kori pecsétjeink i. m. 20, 36. sz. kép; Solymosi L.: írásbeliség és társadalom i. m. 
322, 32. sz. kép.). Simon alországbíró Kemény fia Lőrinc mellett tevékenykedett: pecsétjén 1264-ben 
egyetlen hatágú csillag látszik (DL 560. - BTM 64.58; DL 562. - MOL V 2 99 , BTM 64.59.); Kemény 
fia Lőrinc országbíróként használt pecsétje pedig ugyan nem maradt fenn, nádori typariumának 
1268. évi lenyomata azonban igen, s rajta a címerpajzs három sarkában egy-egy nyolcágú csillag fi-
gyelhető meg (DL 40 077. - MOL V 2 67.; BTM 65.1121.). István alországbíró 1269. évi erősen sérült 
pecsétjének megmaradt üres pajzstöredéke tarpajzsra enged következtetni; noha az országbírói hiva-
talt ekkoriban betöltő Ákos nembéli Ernyétől nem ismerünk pecsétet, fia, István azonban — mint az 
imént láttuk — szintén tarpajzsot viselt. Végül Devecseri Emich fia Márton alországbíró 1293-ban 
(DL 1359. - MOL V 2 51, MKCs 42, BTM 64.124.) és 1294-ben (DL 1374. - BTM 64.125.; 1294: 
BTM 65.1838.) használt pecsétjén a madárszárnnyal, ill. madárfejjel (?) kísért kettős harántpólya 
alighanem szintén főnöke, Péc nembéli Apor harántpólyás címerét variálja. Az egyetlen lehetséges 
kivételt Marcell alországbíró 1293 márciusából ránk maradt pecsétje jelenti, amely pajzson ábrázolt 
három cölöpjével egyértelműen a Héder nembéli Kőszegiek korunkban már szintén adatolható címe-
rét másolja - annak ellenére, hogy akkoriban nincsen adatunk a mondott családból származó ország-
bíróra: 1293. febr. l-jén még Hont-Pázmány nembéli Tamás (RA 3902. sz.), júl. 11-én viszont már 
Péc nembéli Apor (uo. 3935. sz.) viselte a rangos hivatalt. Elvben persze elképzelhető, hogy a két dá-
tum közötti, nagyjából öt hónapnyi időszak során valamelyik Kőszegi úgy volt országbíró, hogy en-
nek emléke sehol sem őrződött meg, azonban az 1293. év viszonylag nyugodtnak tűnő politikai lég-
körében (,Zsoldos Attila: III. András. In: Lenkey Zoltán - Zsoldos Attila: Szent István és III. András. 
[Pál-huzamos életrajzok a magyar történelem századaiból] Bp. 2003. 184.) nem feltétlenül valószínű, 
hogy az uralkodó fél éven belül többször is átszervezte volna kormányzatát. 

57 Rácz Gy.: Az Ákos nemzetség i. m. 21. 
58 Balog Miklóst szakirodalmunk nem tartja számon a Budmérek között: származását részlete-

sebben csak Wertner Mór vizsgálta, s ő csak annyit állapított meg róla, hogy nem hozható kapcsolat-
ba a Balog nemzetséggel (Családtörténeti adalékok II. Turul 15. [1897] 136.; 1. még Karácsonyi J.: A 
magyar nemzetségek i. m. 311-312.). Magunk két ok miatt véljük úgy, hogy az asztalnokmester a 
Budmér nemzetségből való volt. Először is azért, mert 1255 évi pecsétjének sérült köriratát — 



mezejében pólyával díszített címerpajzsot látunk, ra j ta a pajzsfőben pedig két 
lépő madarat (talán galambot vagy rigót).59 A mesteralak vélhetően a királyi cí-
merből vezethető le,60 míg a madárfigurák nyilván a pecséttulajdonos szemé-
lyes vagy nemzetségi jelképéből. Balog Miklós címerét azért nem merjük egyér-
telműen korai nemzetségi szimbólumként azonosítani, mert — ellentétben pél-
dául az Osl, a Péc vagy a Pok nemzetséggel, amelyeknek szintén csak egy-egy 
tagjától maradt fenn Árpád-kori címeres pecsét — a Budmérek címerhasznála-
tára nemcsak a 13. századból, de a későbbi időkből sem maradtak fenn forrá-
sok. Balog Miklós atyafisága nem tartozott a legjelentősebb nemzetségek közé: 
tagjai között nem tudunk további személyeket kimutatni, akiket akár a maga-
sabb színvonalú reprezentáció igénye, akár hivatali tevékenységük okán bizo-
nyosan a címerhasználók feltételezett köréhez sorolhatnánk.61 Lajstromunkba 
mindenesetre a teljesség kedvéért — az értelmezési nehézségek hangoztatása 
mellett — Budmér nembéli Balog Miklós mester címerét is felvesszük. 

A Csák nemzetség oroszlános címerének 13. századi meglétét — IV László 
királynak a dolgozatunk bevezetőjében idézett oklevelén túlmenően — egy kora-
beli pecsétnyomó és öt különböző lenyomat dokumentálja. A napjainkban ismeret-
len helyen lappangó, stíluspárhuzamai alapján a 13. század elejére keltezett vörös-
réz typarium körirata szerint bizonyos Demeter mesteré volt: őt elsőként Nagy 
Iván azonosította a nemzetség ugodi ágából való Demeter királyi asztalnokmester-
rel, aki 1217-1240 között szerepel forrásainkban.62 A nyomó kör alakú mezejében 
ágaskodó oroszlán látható. Jelenlegi ismereteink szerint ez a typarium a világi élő-

amelynek utolsó szavában sajnos a nemzetségnév szinte valamennyi betűjének letört a lenyomat pe-
reme felé eső része — leginkább [- - - MA]GISTRI DE GENERE BVDMER (?) formában tudjuk re-
konstruálni. Másodszor pedig azért, mert egy keltezetlen irat szerint Balog Miklós fiát Mihálynak 
hívták (ÁÚO X. 442.; idézi: Wertner M.: Családtörténeti adalékok i. m. 136-137.); a pécsi káptalan 
pedig 1285-i oklevelében említi Budmér (Budmer) nembéli Miklós ispán fia Mihályt (ÁÚO IX. 435-
437.). A két adat, ha nem is bizonyítja, de mindenesetre valószínűsíti, hogy a királyi asztalnokmester 
a Budmérek közül származott. 

59 DL 91 109. - MKCs 844.; BTM 65.1607.; fényképét 1. Bodor /.: Árpád-kori pecsétjeink i. m. 
21, 38. sz. kép. 

6 0 Uo. 14. 
61 Felmerült annak lehetősége is, hogy a Budmér nemzetség várjobbágyi eredetű volt ( G y ö r f f y 

György. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I-IV Bp. 1963-1998. I. 256.; vö. Uő: A ma-
gyar nemzetségtől i. m. 14-15.). Magunk ezt semmi esetre sem tart juk bizonyosnak. A genus tagjai 
közül — Balog Miklóst leszámítva — csak egyetlen személy szerepel forrásainkban néven nevezhető 
hivatalban: szolgabíróként, a többiek vagy saját ügyeik kapcsán, vagy mint fogott bírák bukkannak 
fel (Karácsonyi J.: A magyar nemzetségek i. m. 311.; Györffy Gy.: Történeti földrajz i. m. I. 290-291.). 
Tény, hogy ez utóbbi minőségben, a conprovincionales között várjobbágyok is szerepelni szoktak, 
azonban természetesen nem csak ők (Zsoldos Attila: A szent király szabadjai. Fejezetek a várjob-
bágyság történetéből. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 26.] Bp. 1999. 137-140.), te-
hát ezen az alapon semmi esetre sem lehet bizonyítani a Budmérek várjobbágyi származását. Igaz az 
is, hogy forrásaink szerint csak egyetlen faluban (a Baranya megyei Budmérben) volt birtokuk 
{Györffy Gy.: Történeti földrajz i. m. I. 256.), de ez szintén nem lehet elegendő ahhoz, hogy várjobbá-
gyi eredetűnek mondjuk őket; ráadásul sem Budmérban sem annak közvetlen szomszédságában, 
Borjádon, Ivánon és Pócsán nincsen adatunk Árpád-kori várföldekre (uo. I. 289, 319, 370.). Végeze-
tül azt sem tartjuk túlságosan valószínűnek, hogy 1255-ben IV Béla kormányzatában az egyik 
udvari méltóságot várjobbágyi származású személy viselte volna. 

62 Nagy Iván: A Csák nemzetség I. Turul 3. (1885) 49, 55.; Engel P.: Magyar genealógia i. m. 
Csák nem 7. tábla. 



kelők címerhasználatának első magyarországi bizonyítéka. Hasonlóképp orosz-
lán szerepel Máté királyi tárnokmester 1244. évi63 és az újlaki ágból való Pós fia 
Ugrin királyi lovászmester 1274. évi pecsétjén,64 továbbá a trencséni ágból való 
Máté fia Péter két különböző nádori typariumának 1278. évi,65 illetve 1288. évi66 

(vagyis Péter harmadik, utolsó nádorságánál épp egy évtizeddel később keletke-
zett) lenyomatán, valamint királyi asztalnokmesterként használt 1279. évi pecsét-
jén.67 Noha Péter nádor fiától, az ugyancsak nádori címig emelkedő Mátétól is 
fennmaradt egy 1283. évi lenyomat, ez azonban oly mértékben töredékes, hogy 
még az sem dönthető el: vajon címerpecsétről vagy lovaspecsétről van-e szó; esetle-
ges címerszerű elemeket azonosítani rajta lehetetlen.68 Végül ismerjük Csák 
nembéli Gúg fia Csák soproni ispánnak vélhetően 1235-1240 körül használt gem-
mapecsétjét is, amely azonban az eddigiekkel ellentétben egy madarat (talán pá-
vát, esetleg fácánt) ábrázol.69 Az ágaskodó oroszlán mint a Csák nemzetség címeré-
nek fő motívuma mindenesetre már a magyarországi heraldika általunk vizsgált, 
kezdeti szakaszában is igazolható. 

A Gut-Keled nemzetségnek összesen hat tagjától maradt ránk címeres pe-
csét.70 Egy kivételével valamennyi lenyomaton oldalékelt címerpajzsot látha-
tunk, legfeljebb az ékek száma (és ritkábban iránya) változik: így János fia 
Leusták typarium&nak 1236. évi lenyomatán,71 Apaj szlavón bán 1239. évi ket-
tőspecsétjének hátlapján,72 István szlavón bán 1257. évi egyszerű függőpecsét-
jén,73 továbbá a rakamazi ágból való Szakolyi Hodus zágrábi ispán 1272. évi74 és a 
sárvármonostori ágból való Majádi Miklós fia László 1296. évi pecsétjein.75 Ebbe 
a sorozatba csak Miklós szlavón bán typariumának 1240. évi erősen kopott le-
nyomata nem illeszkedik, azon ugyanis csupán a sakkozott pajzsfő vehető ki.76 

6 3 DL 276. - MOL V 2 46, V 2 169.; MKCs 1157.; BTM 64.45a.; fényképét 1. Bodor /.: Ár-
pád-kori pecsétjeink i. m. 20 , 32. sz. kép 

64 DL 878. - MOL V 2 157.; BTM 64.90.; fényképét 1. Kumorovitz L. B. : A magyar pecséthasz-
nálat i. m. VII, 48. sz. kép. 

65 DL 69 195. - MKCs 758.; BTM 65.1502.; fényképét 1. Bodor /.: Árpád-kori pecsétjeink i. m. 
20 , 34. sz. kép. 

66 DL 1233. - MOL V 2 21, V 2 70. 
67 MOL V 1 249. 
68 DL 1143. - MOL V 2 69. 
69 L, a 21. sz. jegyz.-et. 
70 Gergely fia György ungi alispán pecsétje, amelynek címerrajzát Csergheő Géza 1246-i év-

számmal közölte (A Guthkeled nemzetség címere. Turul 9. [1891] I , 4. sz. ábra) valójában 1346-ból 
való (A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. I—II. Szerk. Nagy Gyula. Bp. 1887-
1889. I. 192.; vö. Csorna J.: Magyar nemzetségi i. m. 1219.). 

71 A kissé sémit pajzson három (?) bal és két jobb oldalék szerepel: DL 213. - MOL V 2 387.; 
MKCs 22; BTM 64.29; közlését 1. Nagy Imre: Két tatái-futás előtti pecsét. Archaeologiai Értesítő 11. 
(1877) 357-358.; fényképét 1. Kumorovitz B. L.: Az authentikus pecsét i. m. 56, 27. sz. ábra; Uő: A 
magyar pecséthasználat i. m. VII, 50. sz. kép.; Solymosi L. : írásbeliség és társadalom i. m. 322, 29. 
sz. kép. 

72 Öt bal oldaléK: DL 34 293. - MOL V 2 136.; MKCs 1125.; BTM 64.955.; fényképét 1. 
Kumorovitz B. L. : Az authentikus pecsét i. m. 56, 14, sz. ábra; Bodor I.: Árpád-kori pecsétjeink i. m. 
21 , 42/b. kép. 

73 Két jobb oldalék: MOL V 1 248. 
74 Négy bal oldalék: DL 791. - MOL V 2 174; BTM 64.84. 
75 Három bal oldalék: MOL V 2 394. 
76 L. a 22. sz. jegyz.-et. 



Az eltérés oka nem tisztázható, azonban a rendelkezésre álló, viszonylag nagy-
számú pecsét csaknem egybehangzó tanúbizonysága alapján így is nyugodtan 
kijelenthető, hogy a Gut-Keledek közismert, oldalékelt címere már a 13. század 
első felében kialakult, s a nemzetség több ágán már az Árpád-kor alkonyán ada-
tolható. 

A Győr nemzetség címeréről a legkorábbi forrásunk rendhagyó módon egy 
Zsigmond-kori pecsétleírás. Amikor ugyanis Mihály budai őrkanonok 1403-ban 
átírást készített Győr nembéli Óvári István fia Konrád egy 1295-ben kelt okleve-
léről, feljegyezte, hogy az iratra függesztett pecsét mezejében „egy pajzs tűnt föl, 
e pajzs közepében függőleges irányban egy liliomábrázolás volt, a pecsét kerüle-
tén pedig ezek a betűk avagy szavak szerepeltek: István fia Konrád, a királyi po-
hárnokok [mesterénekl pecsétje."77 Konrád tudhatólag 1258/1259-1260 között 
viselte a mondott méltóságot,78 így címeres pecsétnyomójának készítését a kör-
irat alapján szintén 1250-1260-as évek fordulójára keltezhetjük. Noha a Győr 
nemzetség címeréről a 13. századból több adatunk nem maradt fenn, a későbbi 
középkorban a tágabb rokonság annyi eltérő ágán mutatható ki újra a liliomos 
jelvény,79 hogy ennek alapján az Óvári Konrád pecsétjén szereplő motívumot 
nyugodtan minősíthetjük nemzetségi címernek. 

A Héder nembéli Kőszegiek címerét a család három különböző tagjának 
typariumsátó\ ránk maradt összesen öt darab 13. századi lenyomat segít re-
konstruálni.80 Ezek pecsétmezejében kivétel nélkül cölöpökkel díszített címer-
pajzsot figyelhetünk meg. így Henrik fia Henrik szlavón báni pecsétjén 1273-
ben és 1274-ben három-három cölöp látszik,81 hasonlóképp Henrik fia Iván 
ugyancsak bánként vésetett nyomójának 1278. évi és 1285. évi lenyomatain.82 A 
sort Henrik fia Miklós nádor 1295. évi pecsétje zárja, amelynek sérült címerpaj-
zsán szintén ugyanaz a mesteralak figyelhető meg, a cölöpök számát azonban a 
lenyomat töredékes volta miatt nem lehet meghatározni.83 A Héder nembéli 
Kőszegi család cölöpöket ábrázoló címere tehát már korszakunkban is bizonyít-
hatóan létezett. 

A Hont-Pázmány nemzetség címerének motívumai három különböző sze-
mély 13. századi pecsétjein tanulmányozhatóak. A legkorábbi fennmaradt áb-
rázolást a Szentgyörgyi ágból való Tamás fia Sebes nyitrai ispán 1231. évi pe-

'7 in cuius sigilli medio quidam clipeus apparebat, in cuius clipei medio forma lilii erat per 
directum, in circumferentia vero sigilli eiusdem hec litere seu dictiones continebantur: sigillum 
Conradi filii Stephani pincernarum regis (sic) - DL 1430. (Hazai okmánytár I—VIII. Szerk. Ipolyi Ar-
nold, Nagy Imre, Paur Iván, Ráth Károly, Véghely Dezső. Győr-Bp. 1865-1891. [reprint: Pápa 2004.] 
VIII. 358-360.; idézi: Csorna J.: Magyar nemzetségi i. m. 1225.). 

'8 C. Tóth Norbert: A Győr-nemzetség az Árpád-korban. In: Analecta mediaevalia I. Tanulmá-
nyok a középkorról. Szerk. Neumann Tibor. H. n. 2001. 59. (72. sz. jegyz.). 

'9 Csorna J.: Magyar nemzetségi i. m. 1226-1228. 
80 Marcell alországbíró 1293. évi pecsétjén (DL 90 763. - MKCs 649.; BTM 65.1598.) szintén a 

Héder nembéli Kőszegiek címeréhez hasonló, három cölöppel vésett pajzsot figyelhetünk meg, noha 
Marcell hivatali főnökeként egyetlen Kőszegi sem azonosítható (1. 56. sz. jegyz.). Származását ho-
mály fedi (Wertner M.: Ország- és udvarbírák i. m. II. 72.); arra, hogy a Héder nemzetség tagja lett 
volna, mindenesetre nincsen adat (Engel P: Középkori genealógia i. m. Héder nem 1-6. tábla). 

81 L. a 30-31. sz. jegyz.-eket. 
82 L. a 32-33. sz. jegyz.-eket. 
8 3 DL 1416. - BTM 64.129. 



csétjén találjuk meg: a pecsétmezőben itt egy csillag látható,84 s hasonlóképp 
csillagot ábrázoló pecsétet használt Szentgyörgyi Ábrahám fia Tamás 1278-
ban.85 Végül a Forgács-ágból származó András fia Tamás nyitrai és barsi ispán 
1299-ben növekvő félholddal vésett typariummal pecsételt.86 Noha a 13. század-
ban a csillagos szimbólum használatát kizárólag a genus szentgyörgyi ágán mu-
ta tha t juk ki, igen valószínű, hogy Csorna József helyesen állapította meg: a 
Hont-Pázmányok közös nemzetségi címere eredetileg mindkét motívumot tar-
talmazta,87 legfeljebb az egyes családtagok éppúgy eltérőleg használták az egyi-
ket vagy a másikat, mint ahogy a korabeli magyar uralkodók a saját címerük 
sávozott vagy kettőskeresztes változatát. 

A Miskolc nemzetség 13. századi szimbólumának felidézéséhez csupán 
egyetlen személy pecsétjeit tudjuk segítségül hívni, Bors ispán typariumá.tói 
azonban rögtön három lenyomat is ránk maradt. Közülük a korábbi kettő azon 
a keltezetlen, 1220-1225 körül kiadott oklevélpáron függ, amelyben a Miskolc 
nembéli előkelő a borsmonostori ciszterci apátság javára tett adományait rögzí-
tette;88 a harmadik pedig egy 1233. évi oklevélen.89 A kerek pecsétmezőben egy 
kiterjesztett szárnyú madár (vélhetően sas) látható, amelyet — az alfejezetünk 
bevezetőjében megfogalmazott irányelvek szerint — vélhetően nem csupán Bors 
ispán személyes jelképeként, hanem a nemzetségi címer fő motívumaként azo-
nosíthatunk.90 

A Nagymartom család címerének leírása Kézai Simon 1282-1285 között 
keletkezett gestájának 91. fejezetében maradt ránk, azonban felmerült annak a 
lehetősége is, hogy vé^ső fokon a magyar gestaszerkesztményt 1271 körül át-
dolgozó és továbbíró Ákos mester budai prépost alkotása.91 Kézainál minden-
esetre a következőket olvashatjuk ezzel kapcsolatban: „Az ő nemzetségük is 
sast szokott a pajzsán viselni: ezt más vitézek [és] grófok Hispániában nem me-

84 DL 71 339. - MKCs 778. 
85 DL 998. - MOL V 2 127.; MKCs 9.; BTM 64.97. - Az, hogy Tamás fia Sebes sérült pecsétjén a 

csillagnak eredetileg nyolc ága lehetett, míg Ábrahám fia Tamásén csak hét, a korabeli heraldikai 
felfogás szerint lényegtelen eltérés (Michel Pastoureau: Les armoiries. [Typologie des sources du 
Moyen Âge occidental 20.] Turnhout 1976. 31-32.) 

8 6 DL 2216. - MOL V 2 176.; V 2 416.; MKCs 87.; BTM 64.223.; közlését 1. Nagy /.: Három 
XIII. századi i. m. 353. 

87 Csoma J.: Magyar nemzetségi i. m. 1241-1248.; Uő: Vajday György czímerlevele és a Hunt-
Pázmán nemzetség czímere. Turul 8. (1890) 117-120. - A századforuló jeles heraldikusának idevágó 
érvei közül különösen súlyosnak érezzük azt, hogy a nemzetségből kiszakadó ágak közt a 14. század-
ban még a Tamás fia Sebestől és Ábrahám fia Tamástól eredő Szentgyörgyi és Bazini család is egy-
szerre viselte címerében a csillagot és a holdsarlót. 

88 DL 777. - MOL V 2 167.; MKCs 29.; BTM 64.80, 64.81.; közlését I. Nagy Imre: Két régi is-
meretlen pecsét. Archaeologiai Értesítő 11, (1877) 11-13.; fényképét 1. Solymosi L.: írásbeliség és 
társadalom i. m. 321, 28. sz. kép. 

8 9 DL 106. - MOL V 2 167a.; MKCs 1.; BTM 64.81.; fényképét 1. Bodor I.: Árpád-kori pecsétje-
ink i. m. 20, 28. sz. kép. 

90 Csoma J.\ Magyar nemzetségi i. m. 1272. 
91 Györffy György. Egy krónikahely magyarázatához. Történelmi Szemle 9. (1966) 26.; Mályusz 

Elemér: Az V István-kori gesta. Bp. 1971. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 
58.) 35.; Rácz György: A jövevények címerhasználata. A Kézai-krónika 91. fejezetének értelmezésé-
hez. In: TENEZIA. Tanulmányok Bollók János emlékére. Szerk. Horváth László, Laczkó Krisztina, 
Mayer Gyula, Takács László. Bp. 2004. 604. 



részkednek hordani; mégpedig azért, mert a tuniszi szultánnak — aki Mallorca 
és Menorca szigetét hajókkal, sőt hajóhadakkal megtámadván elfoglalta — a 
hadseregét állítólag az ő nemzetségük űzte el, miközben Aragónia királyának 
többi vitéze kudarcot vallott. Ezért aztán a királyság és a vitézek közösségének 
határozatával elrendelték, hogy korábbi címerük (amely teljesen vörös volt, 
mindenféle [címerjalak ábrázolása nélkül) sasra változzék."92 Ebből a leírásból 
világosan kiderül, hogy mi volt a Kézai által Martinsdorfinak nevezett Nagy-
martom család címerének fő motívuma a 13. század utolsó harmadában; arról 
azonban, hogy a sas mellett bármiféle egyéb mellékalak szerepelt volna, a szö-
veg nem tesz említést. Ezt azért fontos leszögeznünk, mert Györffy nyomán 
szakirodalmunkban elterjedt az a vélekedés, hogy a Nagymartoniak címere 
már ekkor is „szárnyát kiterjesztő sas, vállán kereszt" lett volna.93 Nézetünk 
szerint ennek igazolására kevés azt felhozni, hogy Nagymartom Pál országbíró 
1323-ból94 és 1333-ból95 fennmaradt pecsétjein a sas szárnya fölött egyenlőszá-
rú kereszt látható: az ugyanis címertörés gyanánt, utólag is a pajzsra kerülhe-
tett. Az advena-jegyzék szerzője láthatólag fontosnak tar tot ta megmagyarázni 
a család címerének fő motívumát, s ennek legvalószínűbb magyarázata néze-
tünk szerint az lehetett, hogy Magyarországon már amúgy is sok volt a sasos 
heraldikai szimbólum.96 Amennyiben Kézai korában már szerepelt volna bár-
miféle mellékalak a Nagymartoniak jelvényén, úgy a fő címerábra azonossága 
nem feltétlenül hatott volna zavarólag, hiszen a mellékábra egyedivé tette vol-
na a címert. Magunk tehát a Kézai gestájában és a 14. századi krónikakompozí-
cióban megőrződött tudósítás alapján mindaddig, amíg újabb, hitelt érdemlő 
13. századi források fel nem bukkannak, azt valószínűsítjük, hogy a Nagy-
martom család eredeti formájában Magyarországon is mellékalak nélkül használta 
sasos címerét. 

Az Osl nemzetség agyagosi ágából született Gergely ispán 1282. évi pe-
csétjén ugyancsak egy sas szerepel, amelynek bal szárnya tövében az uralkodói cí-
merből származtatható kettőskeresztet látható.97 Ebből kiindulva az Oslok korai 
címerének képe még teljes alakban ábrázolt sas lehetett, nem pedig a genusból ki-

92 Generatio quoque eorundem in scuto aquilam ferre sólet, quam alii milites, comités in 
Ispania deferre non praesummunt. Eapropter quidem, quod exercitum soldani de Tunisio, qui Maio-
ricam et Minoricam insulas per naves intrando et classes occupaverat, caeteris militibus regis Ara-
goniae deflcientibus eorum generatio fertur expulisse. Unde regni/regis et communitatis militae 
decreto est statutum, quod priori signo (sic), quod fuerat totum rubeum sine aliqua expressa figura, 
in aquilam mutaretur. - Kézai 170. 

93 Györffy Gy.: A magyar nemzetségtől i. m. 4. (23. sz. jegyz.). 
94 Kumorovitz L. B.: A magyar pecséthasználat i. m. VIII, 55. sz. kép. 
95 DL 2647. - MKCs 93.; fényképét 1. Kumorovitz L. JB.: A magyar pecséthasználat i. m. VIII, 

57. sz. kép. 
96 A kérdést dolgozatunk II. fejezetében tárgyaljuk részletesebben. 
9 ' MOL V 9 1. t. 20. - Az egyező leírás alapján úgy véljük, hogy ugyanezt a pecsétet tarthatja 

számon Kumorovitz Lajos Bernát hibás, 1222-i évszámmal (Az authentikus pecsét i. m. 56.; A ma-
gyar pecséthasználat i. m. 66. - az oklevél jelzetét sajnos nem közli, csak a Magyar Országos Levéltár 
1930/35-i növedéki naplójára hivatkozik). Gergely nevű személytől azonban 1222-ben kelt oklevelet 
nem ismerünk (Collectio diplomatica Hungarica. A középkori magyarország digitális levéltára. DVD-
ROM. Szerk. Rácz György. Bp. 2008.). 



szakadt családok tagjai által a későbbi középkorban viselt, gazdag példaanyag-
gal illusztrált karmos sasszárny.98 

A Péc nemzetség tagjai közül csupán egyetlen személy hagyott hátra címeres 
emléket az általunk vizsgált időszakból, igaz Péc nembéli György fia Dénesnek ná-
dori nagypecsétje és szlavón bánként vésetett gyűrűspecsétje is ránk maradt. Az 
előbbi 1273-ban kelt lenyomata sajnos oly mértékben kopott, hogy a pecsétmező-
ben látható pajzs motívuma nem rekonstruálható.99 A gyűrűspecsét ezzel szemben 
igen jó megtartású, s rajta ívelt oldalú háromszögpajzsra illesztett harántpólyát fi-
gyelhetünk meg.100 Az 1263-i évszám alatt kiállított oklevél azonban, amelyen a le-
nyomat ránk maradt, nézetünk szerint nem áll minden gyanú felett.101 A gyűrűs-
pecsét köriratában a pecséttulajdonos bánnak nevezi magát: magunk ezért a le-
nyomatot nem a kétes hitelű oklevél dátumára, hanem Péc nembéli Dénes 1274-
ben és 1275-ben adatolható szlavóniai hivatalviselésének időszakára keltezzük. 
Némi merészséggel a nemzetség egy másik tagjának késő Árpád-kori címerhaszná-
latára is következtethetünk. A Péc nemzetséghez rokoni szálakkal ismereteink 
szerint nem kötődő102 Devecseri Emich fia Márton alországbíró 1293-ban és 1294-

98 Csorna J. : Magyar nemzetségi i. m. 1275-1280. - Megjegyzendő azonban, hogy egy stíluspár-
huzamai alapján a 12-13. század fordulójára datált, azonosítatlan tulajdonosú pecsétgyűrűn szintén 
karmos sasszárny látszik (Lovag Zsuzsa: A magyar viselet a XI-XIII. században. Ars Hungarica 2. 
11974] 392.). 

99 DL 845. - MOL V 2 68.; BTM 64.86. 
100 DL 50 406. - MKCs 601. 
101 Az oklevéladó az intitulatióban mint „Dionisius iudex curie domini regis et comes Zala-

diensis" nevezi meg magát, az irat végén betűvel kiírt éves kelet pedig 1263-ra datálja az oklevelet. 
A mondott évben az országbíró és a zalai ispán tisztét csakugyan egyazon személy töltötte be, ám 
ez Kemény fia Lőrinc volt (Piti Ferenc: Országbírók. In: Korai magyar történeti lexikon [9-14. szá-
zad], Főszerk. Kristó Gyula, szerk. Engel Pál, Makk Ferenc. Bp. 1994. [a továbbiakban: KMTL] 
512.; Zala megye archontológiája 1138-2000. Szerk.: Molnár András. Zalaegerszeg 2000. [Zalai 
Gyűjtemény 50.] 244. - a vonatkozó rész Bilkei Irén munkája). Péc nembéli Dénes csak 1256-ban, 
1275-ben és végül 1277-ben viselte egyidejűleg a két hivatalt (Wertner Mór: Az Árpádkori nádorok 
genealógiája II. Turul 16. [1898] 117.; Uő: Az Árpádkori ország- és udvarbírák genealógiája I. Tu-
rul 19. [1901] 24.). Az oklevélre függesztett gyűrűspecsét körirata: +S(IGILLUM) DIONIS(II) 
BANI - Dénes azonban csupán 1274-ben lett szlavón bán (Szabados György: Szlavón bánok. In: 
KMTL 650.), így 1263-ban aligha használhatott báni pecsétet. Az ellentmondás feloldására az okle-
vél dátumának korrekciója sem nyújthat megoldást: a szöveg ugyanis az uralkodói parancslevélre 
hivatkozva élőként említi IV Bélát. - A koholt oklevél egyebek mellett arról számol be, hogy Dénes 
„országbíró" színe előtt Gurke fiai, Carachin és Péter (állítólagos pacsai nemesek) megállapodtak a 
pacsai várjobbágyokkal a földjeiket elválasztó birtokhatár felől. A hamisítás hátterében alighanem 
hasonló indítékot kell gyanítanunk, mint a pacsai Ine fiait, Istvánt, Márkot, Jónást és Vydust a ki-
rályi serviensek közé emelő, István herceg neve alatt, 1260-i évszámmal fennmaradt másik kohol-
mány esetében (Zala vármegye története. Oklevéltár. I—II. Szerk. Nagy Imre, Véghely Dezső, Nagy 
Gyula. Bp. 1886-1890.1. 36-38.). Ez utóbbinál ugyanis az állítólagos kedvezményezettek valójában 
várjobbágyi jogállásúak voltak, ám utódaik 1358-ban a hamis oklevél révén reméltek részint maga-
sabb jogi státuszba jutni, részint birtokot szerezni a zalai vár időközben Búzád nembéli Búzád fia 
Atyusz kezére jutot t pacsai földjeiből (Zsoldos Attila: Két hamis oklevélről. Történelmi Szemle 41. 
[1999] 198-204.). Az ügy külön érdekessége, hogy a várjobbágyok között az 1263-ra hamisított ok-
levél bizonyos Márkot és Vidát is említ, akiket talán azonosíthatunk az 1260-i koholmányban sze-
replő Márkkal és Vydusszal. 

102 Wertner Mór (Ország- és udvarbírák II. i. m. 71-72.) és Csoma József (Magyar nemzetségi 
i. m. 1282.) még a Péc nemzetség tagjaként tárgyalta, éppen a pecsétjén látható címerből kiindulva, 
vö. Karácsonyi J.\ A magyar nemzetségek i. m. 888-889.; Engel P: Középkori geneaológia i. m. Péc 
nem 1-6. tábla. 



ben103 használt pecsétjének címerpajzsán ugyanis zárt madárszárnnyal és ma-
dárfejjel (?) kísért kettős harántpólya látható; ami az országbírók és helyettese-
ik Árpád-kori pecsétjein megfigyelhető, dolgozatunkban már többször érintett 
szabályosság mellett a legkönnyebben úgy magyarázható meg, ha azt feltételez-
zük, hogy az alországbíró hivatali főnöke, Péc nembéli Márk fia Apor maga is 
harántpólyás címert használt. A nemzetség későbbi példákkal is illusztrálha-
tó104 fő címermotívumának: a harántpólyának a megléte a fenti példák alapján 
a 13. században is bizonyítható. 

A Pok nemzetség tagjaitól egyetlen 13. századi pecsétet ismerünk: a meggyesi 
(mórichidai) ágból való Móric fia Miklós erdélyi vajda typariumának ötször vágott 
pajzsot, illetve e körül eredetileg vélhetően hat apró virágot (talán rózsát) ábrázo-
ló, sérült lenyomatát, amely Erzsébet özvegy királyné 1280-ban kiadott oklevelén 
függ.105 Mivel Miklós 1277-ben és 1278-ban viselte a vajdai méltóságot,106 a pecsét-
nyomó ezen esztendők valamelyikére keltezendő.107 A nemzetség címerének fő mo-
tívumaként Csorna József elsősorban későbbi adatok alapján határozta meg a hat-
szirmú heraldikai rózsát,108 mivel azonban felbukkanására — még ha a pajzson kí-
vül is — korszakunkból is van adat, magunk is elfogadjuk a századforduló jeles 
heraldikusának megállapítását. 

A Rátót nemzetség tagjaitól viszonylag nagyszámú címeres pecsét maradt 
fenn (öt személytől összesen féltucatnyi lenyomat, egy további személy címerhasz-
nálatára pedig másodlagosan következtethetünk). Noha ezek változatos kompozí-
ciókat ábrázolnak, a nemzetség közös szimbólumának tekintett hárslevél109 vala-
mennyin megfigyelhető. Rénold veszprémi ispán 1237. évi pecsétjének fő motívu-
ma a királyi címerből eredeztethető kettőskereszt: a hárslevelek (szám szerint há-
rom) a pajzs alakú pecsétmező sarkaiban láthatóak.110 Az 1219-1239 között több 
bárói posztot is betöltő Leusták fia Gyula pecsétje ugyan nem őrződött meg: fenn-
maradt viszont egy lenyomat 1239-ből annak a Karul fia111 Miklósnak az al-
országbíróként használt typariumá tói, akinek hivatali főnöke az ekkoriban ép-
pen országbírói méltóságot viselő Rátót nembéli Leusták fia Gyula volt. Ezek 
után aligha véletlen, hogy a Miklós pecsétjén ábrázolt pajzson egyedüli címer-
képként a Rátót nemzetség hárslevele látható: legvalószínűbben nyilván az 

103 L. az 56. sz. jegyz.-et. 
104 Csorna J.: Magyar nemzetségi i. m. 1281-1284. 
105 L. a 23. sz. jegyz.-et. 
106 Koló-Szujó Edit: Erdélyi vajdák. In: KMTL 193. 
107 Pok nembéli Miklós 1315-ben és 1316-ban ismét vajdaként szerepelt: ekkor újabb pecsétet 

vésetett magának, amelyen a királyi címerből vett vágott pajzs mellett mellékábrák már nem lát-
hatóak (DL 1949. - BTM 64.198.; 1. Rácz Gy.: Az Árpádok címere i. m. 128., 33. sz. jegyz.) 

108 Csorna J.: Magyar nemzetségi i. m. 1285-1288. 
109 Csergheő Géza: A hársfalevél a Ratold-nembeliek czímerében. Turul 4. (1886) 173-181.; H. 

G. D. [Csergheő Géza]: A Rathold nemzetség címere. Turul 8. (1890) 24-30.; Csorna J.: Magyar 
nemzetségi i. m. 1288-1296.; Tóth Zoltán: A Rathold-nemzetség címeréhez. Turul 53. (1939) 43-
49.; Rácz Gy. : Az Árpádok címere i. m. 132. (4. sz. jegyz.). 

110 MKCs 330.; BTM 65.1826.; fényképét 1. Solymosi L.: írásbeliség és társadalom i. m. 322. 
(31. sz. kép). 

111 RA 705. sz.; Wertner Mór: Az Árpádkori ország- és udvarbírák genealógiája II. Turul 19. 
(1901) 66. 



alországbíró felettesének címeréből vezethető le.112 Domokos királyi tárnok-
mester — aki 1238-1240 között töltötte be a magas udvari méltóságot — maga 
egyetlen pecsétet sem hagyott hátra, fia, Loránd, a későbbi nádor azonban 
1253-ban113 és 1255-ben114 is egy olyan typariumot használt, amely körirata sze-
r int eredetileg az apjáé volt: ezen a pajzs alakú mező közepén Rénold ispán 
1237. évi pecsétjéhez hasonlóan kettőskereszt szerepel, a pajzs sarkaiban pedig 
három hárslevél. Önállóan fordul elő a növényi motívum Gyula országbíró 
1278. évi pecsétjén, amelyen ismét három hárslevél látszik a pajzsban. Loránd 
fia Mátyás 1281. évi lovaspecsétjén címerszerű ábrázolás nincsen, viszont a ló 
hasa alatt, illetve a lovas háta mögött egy-egy hárslevelet figyelhetünk meg.115 

Végül Leusták fia Loránd Dunán inneni nádor 1299. évi pecsétjén egy kiszéle-
sedő szárvégű latin kereszt két oldalán, egyazon ágyból kinövő két hársfalevél 
szerepel, a pecsétmezőben R és M betűkkel (alighanem Rolandus magister név-
betűiként).116 E példák alapján bizonyítottnak tekinthető, hogy a Rátót nem-
zetségnek a későbbi középkorban számos forrással adatolható, hárslevelet áb-
rázoló címere már a 13. században is létezett, sőt egyike legkorábbi nemzetségi 
címereinknek. 

1.2.1. A Hahót nemzetség legkorábbi címere 

A főképp Zala megyében birtokló, Kézai szerint meisseni származású Ha-
hót nemzetség címerábráját Csorna József a szarvai között egyenlőszárú ke-
resztet viselő ökörfejjel azonosította.117 Györffy az ő eredményeiből indult ki, 
amikor a Hahótok és a Nagymartom család példájára hivatkozva kijelentette: 
„Sokat mond az a körülmény, hogy amidőn a lovagi [azaz jövevény - K. T.] nem-
zetségek a nyugaton sem ismeretlen állatos címeralakokat, a sast és ökörfejet 
Magyarországon címerként használják, kiteszik rá a keresztet, ami magyar 
nemzetségi címerben ismeretlen (...) biztosra vehető, hogy a keresztet tudato-
san, megkülönböztetés céljából helyezték el a keresztény lovagi kul túra állatos 
címerein."118 Magunk ezzel szemben úgy véljük, hogy a kereszt csak másodla-
gosan került a Hahót nemzetség néhány tagjának pecsétjére, s a genus legar-
chaikusabb heraldikai szimbóluma minden bizonnyal egy mellékalakok nélkül 
ábrázolt ökörfej lehetett. 

A nemzetség különféle tagjaitól fennmaradt öt darab 13. századi pecsét 
között ugyanis csupán kettő akad, amelyen az egyenlőszárú kereszt valóban 

112 L. az 56. sz. jegyz.-et. 
113 DL 40 031. - BTM 65.1113. 
114 DL 214. - MOL V 2 18.; MKCs 158.; BTM 64.30.; fényképét 1. Bodor /.: Árpád-kori pecsét-

jeink i. m. 21 , 41. sz. kép (hibás dátummal); körirata: + SIGILLVM DOMINICI MAGISTRI [- - -] 
REGIS H(UN)G(A)R(I)E, a pecsétmezőben: + S(IGILLUM) ROLANTI MAGISTRI. 

115 DL 57 211. - MOL V 2 393, MKCs 726.; BTM 65.1402.; közlését 1. Majláth Béla-. Egy 
lovaspecsét a XIII. századból. Archaeologiai Értesítő 13. (1879) 396-397; fényképét 1. Bodor /. : Ár-
pád-kori pecsétjeink 21. (45. sz. kép). 

116 DL 1880. - MOL V 2 30.; BTM 64.189. 
117 Csorna J.\ Magyar nemzetségi i. m. 1197, 1203. - A Hahót nemzetség származásával kap-

csolatban legújabban 1. Tóth Endre: Hoholt - Hahót. A jövevény nemzetségek eredetéhez. Száza-
dok 137. (2003) 265-296. 

118 Györffy Gy.: A magyar nemzetségtől i. m. 4-5. 



megfigyelhető.119 Ilyen mindenekelőtt az a lenyomat, amely Hahót nembéli Bú-
zád bán fiainak: Búzád mesternek, Lankrédnak, Csáknak, Terestyénnek és 
Ivánnak egy keltezetlen (véleményünk szerint legvalószínűbben 1232-1239 kö-
zött kiadott)120 oklevelén függ (1. sz. kép).121 Hasonlóképp ott a görög kereszt az 
ökör szarvai között Búzád fia Csák zalai ispán typariumának 1268-ból fennma-
radt lenyomatain (5. sz. kép).122 A nemzetség tagjaihoz köthető további három 

119 Azt a gyűrűspecsétet, amely IV Béla király 1262-ben kiadott oklevelén függ, s amelynek a 
mezejében ugyancsak ökörfej látható, szarvai között hétágú csillaggal (DL 528. - BTM 64.57), nem 
számíthatjuk biztonsággal ezek közé: a Hahót nemzetséggel semmiféle kapcsolatba nem hozható 
Miklós fia Demeter pozsonyi ispán ugyanis Zolnay László szerint szintén ökörfejet ábrázoló pecsé-
tet használt (Zolnay László-. Donch mester és a Balassák ősei. Turul 51. [1937] 37.). Megjegyzendő 
azonban, hogy Csoma szerint az ökörfej szarvai között ötágú csillag látható a későbbiekben Hahót 
nembéli Hahóti Miklós fia Miklós 1361. évi pecsétjén is (Csoma J.\ Magyar nemzetségi i. m. 1198.). 
Sajnos sem Zolnay, sem Csoma nem hivatkozott visszakereshető jelzetre: adataikat így nem állt 
módunkban ellenőrizni. Az általunk áttekintett pecsétmásolat-gyűjteményekben Miklós fia Deme-
ternek, ill. Hahóti Miklós fia Miklósnak tulajdonítható lenyomatokat nem találtunk. A Hahót nem-
zetség címerhasználtával kapcsolatos további fejtegetéseink végkövetkeztetését mindenesetre az a 
körülmény sem befolyásolná, ha a szóbanforgó lenyomatot sikerülne a nemzetség valamelyik tagjá-
hoz kapcsolni: rajta az ökör szarvai között ugyanis — mint azt már említettük — nincsen kereszt. 

120 DL 207. (ÁÚO. X. 447-448.) - Az oklevélben a Buzád-fiak azon döntésüket ismertetik, 
amelyet az egyik részről bizonyos Mihály, másik részről a pontosabban szintén meg nem határozott 
Ákos, Miklós és Dénes között Szemenye (Scemena) prédium birtoklása körül zajló perben hoztak. 
A jogvita forrásunkban puszta keresztnévvel jelölt szereplőit kétséget kizáróan azonosíthatjuk az 
idős Búzád bán másodunokaöccseivel, Hahót ispán fiaival: Mihállyal, Ákossal, Miklóssal és Dénes-
sel; az a Hahót comes pedig, aki az oklevélben mint az intézkedés tanúja szerepel, a négy pereske-
dő fivére, Hahót fia Hahót vasi ispán. Fennmaradt ugyanis a veszprémi káptalan 1222. okt. 31-i bi-
zonyságlevele, amely szerint Hahót nembéli Hahót fiai: egyik részről Mihály, a másikról pedig Ákos 
és Miklós úgy állapodtak meg, hogy Szemenye nevű birtokuk az előbbi, míg Farkasfalva (Forcos-
folua), Falkosi (Fulcusi), Peleske (Peleska), Aszúágy (Ozeag) és Páka (Paka) az utóbbiak kezére jut 
- DL 102. (ÁÚO XI. 170.). Ákos, Miklós és Dénes tehát ezt az 1222. évi egyezséget rúgta fel, amikor 
Szemenye birtokában háborgatták Mihályt. így már a Buzád-fiak bíráskodása mellett zajló peres-
kedésről is árnyaltabb képet kapunk: Hahót ispán fiai nem egyszerűen fogott bírókként számítot-
tak Búzád mester és fivérei közreműködésére, hanem mint a nemzetségi birtok megosztásában 
közvetve érintett rokonokat kérték fel éppen őket döntésre. Hogy a nemzetség egészét (vagy leg-
alábbis több ágát) megmozgató ügyről volt szó, azt jól mutatja, hogy a Buzád-fiaktól függetlenül 
Hahót nembéli Arnold fia Panyit ispán is oklevelet adott ki a hozzájárulásával meghozott döntés-
ről, saját pecsétje alatt (azonban sajnos éppúgy keltezés nélkül, mint bírótársai) - DL 206. (ÁÚO X. 
448-449.). Amennyiben a perre még azelőtt került volna sor, hogy Búzád bán — aki politikai pályá-
ja csúcsán, 1225-1229 között pontosabban meg nem határozható időszakban szlavón bánként az 
országnagyok egyike volt — 1232-ben vagy 1233 elején a domonkosok pesti kolostorába vonult (Ka-
rácsonyi J. \ A magyar nemzetségek i. m. 575.), akkor családját, a Buzád-ágat valószínűleg már csak 
tekintélye okán is ő képviselte volna, nem pedig gyermekei. A Buzád-fiak Szemenye prédium ügyé-
ben kelt okleveléről magunk ennélfogva úgy véljük, hogy valószínűleg az 1232 utáni években ad-
hatták ki, amikor Búzád bán, a nemzetség korábbi nagytekintélyű prominense már háta t fordított 
a világi ügyeknek, de alighanem 1239 előtt, mivel ez utóbb említett esztendőben az egyik perbéli 
fél, Hahót nembéli Mihály már királynéi asztalnokmesterként bukkan fel forrásainkban (Zsoldos 
Attila: Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában. [Társadalom- és mű-
velődéstörténeti tanulmányok 36.] Bp. 2005. 98.), s ezt a méltóságát alighanem a számára kedvező 
döntésről készült iratokban is megemlítették volna, ha tehetik (az említett személyek genealógiai 
viszonyaira 1. Karácsonyi J. : A magyar nemzetségek i. m. 568-569.; Engel P. \ Középkori genealógia 
i. m. Hahót nem 1. tábla). 

121 MOL V 2 360.; BTM 64.23. 
122 DL 661. - BTM 64.66, fényképét 1. Kumorovitz L. B.: A magyar pecséthasználat i. m. VII , 

52. sz. kép; DL 40 076. - MOL V 2 173.; BTM 65.1118. 



korai szfragisztikai emlék közül Hahót nembéli Arnold fia Panyit typariumá-
nak ugyancsak keltezetlen, vélhetőleg szintén 1232-1239 között készült lenyo-
mata erősen kopott; a szarvak közötti rész ráadásul ki is tört a viaszból (2. sz. 
kép), így az általunk felvetett probléma megoldásához, sajnos, nem visz köze-
lebb.123 Arnold fia Arnoldnak az 1235-1239 közötti években összesen négy pél-
dányban is megőrződött pecsétje azonban már egyértelműen mellékalakok nél-
kül ábrázolja az ökörfejet (3. sz. kép);124 Búzád fia Terestyén híres, idézőbillog-
ból lett typariumának 1255. évi lenyomatán szintén nem szerepel kereszt: az 
ökörfejet ehelyett HV EM HP betűk veszik körül (4. sz. kép).125 

Ahhoz, hogy a fentebb számbavett ábrázolásokat valamennyire rendszer-
be foglalhassuk, s ennek alapján aztán igazolhassuk a részfejezet élén megfo-
galmazott állításunkat, kísérletet kell tennünk az egyes mellékalakok és a nem-
zetség egyes ágainak összekapcsolására. Először is meg kell tehát határoznunk 
azt, hogy kinek a nyomóját használhatták vélhetőleg 1232-1239 között kelt ok-
levelük hitelesítésére Búzád bán fiai. A pecsét körirata sajnos olvashatatlanul 
kopott; azt az első gondolatra kézenfekvőnek tűnő magyarázatot pedig, hogy az 
intitulatióban szereplő bírótársak valamelyikének typariumával készítték a le-
nyomatot, a hártya szövege alapján biztosan kizárhatjuk: aszerint ugyanis az 
öt fivér nevében kelt oklevelet sigilli nostri munimine erősítették meg, tehát 
valószínűleg olyan közös pecséttel, amelyet az öt fivér egyformán a sajátjának 
tekintett . Noha elvileg az sem elképzelhetetlen, hogy a testvérek eredendően 
közös használatra készített nyomóval rendelkeztek,126 sokkal valószínűbbnek 
tűnik, hogy apjuk kolostorba vonulása után a Buzád-fiak legalább egy ideig to-
vábbra is Búzád bán pecsétjét használták;127 az ilyesfajta megoldás mindeneset-
re egyáltalán nem volt idegen a korabeli európai gyakorlattól,128 s éppenséggel 
hazai példa is akad rá.129 Ha pedig csakugyan így volt, s nem tévedünk az 
Buzád-fiak oklevelén fennmaradt függőpecsét nyomójának eredeti tuladonosát 

123 DL 206. - MOL V 2 168., MKCs 888.; BTM 64.22.; fényképét 1. Kumorovitz B. L.\ Az authen-
tikus pecsét i. m. 56, 16. ábra. - Az irat keltezéséhez az nyújt támpontot, hogy benne Arnold fia Panyit 
a Buzád-fiaknak a fentebb tárgyalt oklevélben foglalt döntéséhez adja beleegyezését. 

124 1 235: DL 203. - MOL V 2 172, BTM 64.21.; 1237: MKCs 334, BTM 65.1822.; fényképét 1. 
Kumorovitz B. L.\ Az authentikus pecsét i. m.. 56, 32. ábra, Bodor /.: Árpád-kori pecsétjeink i. m. 
2 0 , 29. sz. kép (hibásan azonosítva); 1239: DL 241. - MOL V 2 172a, BTM 64.39.; 1239: DL 242. -
BTM 64.40. 

125 DL 421. - MOL V 2 23.; V 2 151.; MKCs 5.; BTM 64.50.; fényképét 1. Kumorovitz L. B.: A 
magyar pecséthasználat i. m. VII , 54. sz. kép; Bodor /.: Árpád-kori pecsétjeink i. m. 20, 30. sz. kép. 

126 Kumorovitz L. B. : A magyar pecséthasználat i. m. 62. 
127 Nyáry Albert a szóbanforgó pecsétet minden indoklás nélkül az egyik bírótársnak, Búzád 

fia Búzád mesternek tulajdonította (Nyáry A.\ A magyar heraldika i. m. 139, 2. sz. jegyz.), Csorna 
József pedig az idős Búzád bánnal azonosította a pecséttulajdonost, szintén magyarázat nélkül, 
csupán Nyáry éppenséggel ellentétes tar talmú megállapítására és a Búzád bánt kizárólag mint a 
bírótársak apját említő, fent idézett keltezetlen oklevélre hivatkozva (Csorna J.\ Magyar nemzetsé-
gi i. m. 1197.). 

128 Michel Pastoureau: Les sceaux. (Typologie des sources du Moyen Âge occidental 36.) 
Turnhout 1981. 33. 

129 Legkorábban már a 13. század derekáról: Rátót nembéli Loránd, a későbbi nádor ugyanis 
1253-1255 között az apjától, Domokos királyi tárnokmestertől rá maradt typariumot használta, 
csak a köriratot egészíttette ki a +S(IGILLUM) ROLANTI MAGISTRI megjegyzéssel a pecsétme-
zőben (1. a 113-114. sz. jegyz.-eket). 



illetően, akkor a szarvai közt keresztet viselő ökörfejjel vésett typarium nyilván 
Búzád bán 1232/1233-ra tehető visszavonulása130 előtt, legvalószínűbben talán 
szlavóniai hivatalviselése idején, az 1225-1229 közötti években készülhetett. 

Ha ezek után a Hahót nemzetség különböző tagjainak általunk ismert 13. 
századi pecsétjein szereplő címerváltozatokat — különös tekintettel az állandó 
elemként szereplő ökörfej mellett előforduló mellékábrákra — az említett sze-
mélyek rokoni kapcsolatát is szemléltő genealógiai táblán muta t juk be, érdekes 
eredményekre ju tha tunk (csupa nagybetűvel azon személyeket írtuk, akiknek 
ismerjük a pecsétjét): 

Búzád 

BÚZÁD BÁN Arnold 
1232/1233 e. (?): ökörfej 

kereszttel 

TERESTYÉN CSÁK PANYIT ARNOLD 
1255: ökörfej 1268: ökörfej 1232-1239 k. (?): 1235, 1239: ökörfej 

betűkkel kereszttel ökörfej (?) mellékalak nélkül 
kivehetetlen 

Egyfelől látható, hogy Terestyén ispán typariumának lenyomatán viszonylag 
későn (a kereszttel variált címerváltozat első felbukkanása után legalább két évti-
zeddel) is találunk még olyan ábrázolást, amely a korábbi szakirodalom által a Ha-
hót nemzetség címerének lényegi elemévé minősített kereszt nélkül mutatja az 
ökörfejet. Másfelől szembeötlő, hogy a kereszttel kiegészített ábrázolás csak Búzád 
bán ágán figyelhető meg, és ott sem mindenki használja. Mindennek figyelembevé-
telével nézetünk szerint nem tartható az a tétel, amely szerint a Hahótok közös 
nemzetségi címere eredeti formájában is tartalmazott volna az ökörfej mellett 
bármiféle mellékalakot; s ebből adódóan az az elképzelés sem állhat meg, hogy 
a nemzetség néhány tagjának pecsétjén a kereszt a genus idegen származására 
utaló jelzésként szerepelne. 

Az egyenlőszárú keresztet, amely Búzád bán pecsétje után fiáén, Csák ispá-
nén is felbukkan, magunk sokkal inkább egyszerű megkülönböztető jelként: cí-
mertörésként értelmeznénk, amelynek funkciója, hogy a nemzetség többi tagjának 
hasonló jelvényeitől megkülönböztesse a két Buzád-ági előkelő szimbólumát. Mi-
vel a címerfejlődés Európa-szerte az egyszerűbb ábrázolásoktól halad az összetet-
tebbek felé,131 analógiás alapon feltételezhető (de természetesen nem bizonyítha-
tó), hogy Hahót nembéli Arnold fia Arnold mellékalak nélküli címere korábban 
alakulhatott ki, mint a Búzád bán pecsétjén látható összetett szimbólum. Tudva, 
hogy Búzád bán nagybátyja volt az említett Arnoldnak — tehát életkorából adódó-

130 Karácsonyi J.: A magyar nemzetségek i. m. 575. 
131 Pastoureau, M.: Traité d'héraldique i. m. 55-58. 



an alighanem jóval előbb kezdett címert és pecsétet használni, mint unokaöccse 
— ez legkönnyebben úgy képzelhető el, ha feltesszük: Arnold azonos nevű apja 
szintén rendelkezhetett pecséttel, amelyet egyfelől előbb vehetett használatba, 
mint fivére, Búzád bán a maga typariumkt, másfelől továbbörökített fiára (akár 
úgy, hogy ez utóbbi tovább használta az idősebb Arnold pecsétnyomóját, akár pe-
dig úgy, hogy hasonló pecsétmezővel: kereszt vagy más mellékalakok nélkül ábrá-
zolt ökörfejjel vésetett magának újat). Ez mindenesetre megmagyarázná, hogy mi-
ért tűnik az egy generációval fiatalabb Arnold fia Arnold pecsétje címerszerű ele-
meit tekintve archaikusabbnak Búzád bánénál. Hasonló jelenség tettenérhető 
Búzád bán fiainak címerhasználatában is: Csák, mint tudjuk, az apjáéhoz hasonló, 
szarvai közt keresztet viselő ökörfejjel vésetett magának pecsétet, míg fivére, Te-
restyén olyan mellékalakokat (betűket) választott, amelyek mind az Arnold-ágon 
öröklődő variánstól megkülönböztették a címerét, mind pedig testvére, Csák jelké-
pétől. A Hahót nemzetség eredeti, közös címerének ábrája mindazonáltal a fenti 
forrásadatok alapján csakis mellékalakok nélküli ökörfejként rekonstruálható. 

1.3. Részösszegzés 

Szemlénk végére érve célszerű áttekintenünk annak eredményeit. Azon 
nemzetségek és családok közül, amelyeknek 13. századi címereit fentebb előso-
roltuk, Kézai és a 14. századi krónikakompozíció szerint jövevény származású 
volt a Hont-Pázmány, a Gut-Keled, a Győr, a Hahót és a Rátót nemzetség, illet-
ve a Héder nembéli Kőszegi és a Nagymartom család.132 Ugyancsak Kézai a 
honfoglaló Szabolcs vezértől származtatja a Csák nemzetséget;133 a 14. századi 
gestaszerkesztmény szkítiai eredetűnek mondja az Abákat és az Ákosokat;134 

Anonymus pedig mind az általa a Csák nemzetség őseként felléptetett törzsfőt, 
Elődöt, mind azt a Böngér fia Borsot, aki talán a Miskolc nemzetség mondabéli 
őse lehetett, a honfoglalók vezérei között szerepelteti.135 

Nincs közvetlen adatunk arra, hogy milyen származásúnak tar that ták 
korszakunkban az Osl, a Péc és a Pok nemzetséget. Noha bizonyos, hogy Kézai 
adue/ia-jegyzékét nem tekinthetjük teljesnek,136 azt talán mégis alappal feltéte-
lezzük, hogy olyan nagyhatalmú nemzetségeket, amelyeknek tagjai a gesta ke-
letkezése körüli időszakban: az 1270-es és 1280-as években az országos politika 
fontos szereplői voltak, aligha hagyott volna ki a felsorolásból. Márpedig ekko-
riban Péc nembéli György fia Dénes többször is viselte a nádori (1273-1274, 
1277-1278) és az országbírói (1272, 1275, 1277), illetve egyszer a szlavón báni 
(1274-1275) méltóságot, Pok nembéli Móric fia Miklós pedig 1277-ben és 1278-
ban az erdélyi vajda hivatalát töltötte be (fentebb mindkettejük pecsétjét tár-

132 Kézai 162-164, 168.; SRH I. 296-303. 
133 Kézai 82. 
134 SRH I. 292-293. 
135 Uo. I. 41 , 75-77. - Böngér fia Bors és a Miskolc nemzetség kapcsolatára 1. Györffy Gy.: Tör-

téneti földrajz i. m. I. 414-415. 
136 Mind Kézainál, mind a 14. századi krónikakompozíció anyagában szerepel a lajstrom végén 

olyan megjegyzés, amely erre enged következtetni (Kézai 174.; SRH I. 304.), vö. Gerics József: Kró-
nikáink néhány genealógiai vonakozásáról. Irodalomtörténeti Közlemények 71. (1967) 590. 



gyaltuk). Ennek alapján gyaníthatólag sem a Péc, sem a Pok nemzetség nem 
azért maradt le az acfoerca-jegyzékről, mert annak összeállítója nem tartot ta 
fontosnak megemlíteni őket, hanem azért, mert a kortársak ezeket & genusokat 
nem tar tot ták idegen származásúaknak. Az Osl nemzetséggel kapcsolatban a 
szakirodalomban ugyan a szláv137 és a besenyő138 eredet lehetősége is felmerült, 
de amellett senki sem érvelt komolyan, hogy a nyugati kultúrkörből érkezett 
lovagoktól származnának. Mindennek alapján valószínűleg az Osl, a Péc és a 
Pok nemzetséget is azon genusok közé sorolhatjuk, amelyeket a 13. században 
szittyának tekintett ősöktől származtattak. 

Természetesen elképzelhető, hogy Kézai tévedett némelyik nemzetség ere-
detét illetően, s „szittya" eredetű nemzetségeket is jövevénynek minősített, vagy 
épp fordítva: valójában külföldről betelepült, országosan ismert, nagyhatalmú 
genusokat is lehagyhatott az advenák jegyzékéről, mert úgy vélte, hogy honfog-
laló ősöktől erednek. Egy esetben, a Becse-Gergelyekkel kapcsolatban bizonyo-
san melléfogott, hiszen annak ellenére francia származásúnak vélte őket, hogy 
nevük első eleme valószínűleg török eredetű, s a nemzetség első ismert őse v 
az 1075-i garamszentbenedeki oklevélben is szerepel.139 Dolgozatunk szempon 
ból ezúttal azonban kivételesen nem a genealógiai valóság a lényeges, hanem 
az, hogy a 13. században, a nemzetségi címerek kialakulásának korában mit 
gondoltak az egyes genusok eredetéről. Amennyiben ugyanis csakugyan léte-
zett bármiféle szabály azzal kapcsolatban, hogy milyen címerábrát választhat-
nak a szittyának tekintet t nemzetségek, és milyent a jövevények, úgy a megkü-
lönböztetés alapja csakis a korabeli vélekedés lehetett, vagyis pontosan ugyan-
az, ami a jövevények lajstromában is visszaköszön. 

Mindezek előrebocsátása után a következő táblázatban foglalhatjuk össze 
a dolgozatunk első részében számba vett 13. századi nemzetségi címereket: 

Honfoglaló ősöktől származtatott nemzet-
ségek címermotívumai 

Jövevényektől származtatott nemzetségek 
és családok címermotívumai 

Aba - sas 
Ákos - sólyom (vagy sas) 
Csák - oroszlán 
Miskolc - sas 
Osl - sas 
Péc - harántpólya 
Pok - rózsa 
Budmér - madarak (?) 

Gut-Keled - oldalékek 
Győr - liliom 
Hahót - ökörfej 
Hont-Pázmány - holdsarló és csillag 
Rátót - hárslevél 
Héder nb. Kőszegi család - három cölöp 
Nagymartom család - sas 

A fenti adatok ismeretében tér jünk vissza Györffy azon megállapításaira, 
amelyeket jelen fejezet elején idéztünk a „szittya", illetve jövevény származású 
nemzetség címerhasználatának szabályszerűségeiről! A Péc nemzetség mester-

137 Pór Antal: Az Osl-nemzetség története a XIII. és XIV században. Turul 8. (1890) 155-156. 
138 Nagy Géza: Árpádkori személyneveink és az Osl-nemzetség eredete. I. Turul 9. (1891) 

56-57. 
139 Diplomata Hungáriáé antiquissima I. Ed. Georgius Györffy. Bp. 1992. (a továbbiakban: 

DHA) 216.; Györffy Gy.: A magyar nemzetségtől i. m. 5. (29. sz. jegyz.). 



alakos és a Pok nemzetség rózsát ábrázoló, rekonstruált címere nyilvánvalóan 
nem illeszkedik a honfoglaló nemzetségfőktől eredeztetett többi „szittya" nem-
zetség ősi totemállatként is felfogható szimbólumokat szerepeltető jelvényei 
közé. A honfoglaló törzsfőktől eredeztetett nemzetségek közül egyedül a Csákok 
címere adatolható már a 13. században is: ez ugyan tényleg oroszlánt ábrázol, 
önmagában viszont kevés ahhoz, hogy a törzsfőktől származtatott valamennyi 
genus szimbólumrendszerének közös vonásaira következtethessünk belőle. Ami 
a jövevény nemzetségeket illeti: a Hahótok kereszt nélkül is használt ökörfeje, il-
letve a Nagymartoniak eredetileg talán szintén mellékalak nélkül alkalmazott 
sasfigurája ellentmond annak a feltételezésnek, hogy totemként is használatos 
állatábrázolást az advenák leszármazottai nem viselhettek volna a címerükön. 

Lássuk mármost, milyen feleletet kínálhatunk mindennek alapján a fejeze-
tünk bevezetőjében feltett kérdésre. Igaz-e, hogy honfoglaló ősöktől származta-
tott nemzetségek kizárólag állatot ábrázoló címert viseltek a 13. században, a jö-
vevények pedig csak heroldalakot, növényt vagy képzelet szülte lényeket szere-
peltethettek a pajzsukon? Semmiképpen: az Árpád-korban egykorú forrásokkal 
adatolhatóan meglévő 15 nemzetségi, illetve családi címer közül négy ellentmon-
dani látszik ennek a feltételezésnek (nem mellesleg: a 13. században még Nyu-
gat-Európában sem volt olyan fejlett a címerjog, hogy ilyen szigorú szabályok ki-
alakulhattak volna).140 Ugyanakkor a fennmaradó 11 címer — vagyis a teljes 
vizsgált mennyiség nagyjából háromnegyede — megfelel a Györffy által megfo-
galmazott elképzeléseknek, s ez arra mutat, hogy ha a címerábrák felvételét szi-
gorú törvényszerűségek nem is szabályozták a 13. századi Magyarországon, 
némi tendencia mégiscsak érvényesült ezen a téren. Dolgozatunk következő feje-
zetében ennek magyarázatára teszünk kísérletet. 

II. A nemzetségi címerek szimbólumválasztásának magyarázata 

Dolgozatunkban sokszor idézett, nagy jelentőségű tanulmányában Györffy 
egyebek mellett felülvizsgálta Karácsonyi Jánosnak a középkori magyarországi 
nemzetségek legfontosabb jellemzőivel kapcsolatos megállapításait, s részben ezek 
alapján, részben ezekkel vitatkozva öt pontban foglalta össze a „nemesi nemzet-
ség" ismérveit. Ezen ismérvek sorában a közös nemzetségi címer megléte is szere-
pelt.141 Ami ezek feltételezett előképeit illeti, Györffy mindenekelőtt arra figyelt 
fel, hogy az obi-ugoroknál a 17. századi adókerületek jelvényei a korábban nemzet-
ségi totemként szereplő növény- és állatábrázolásokból alakultak ki.142 Ezt össze-
kapcsolta azzal az általa szinte törvényerejű szabályosságként rekonstruált, való-
jában csak hangsúlyos kivételek mellett érvényesülő tendenciával, hogy a magyar-
országi nemzetségek közül jobbára azok viseltek a címerükön az obi-ugoroknál és 
bizonyos török népeknél totemként is ismer állatalakokat (elsősorban raga-
dozómadarat), amelyeket a korabeli vélekedés a honfoglaló nemzetségfőktől ere-
deztetett. Mindennek alapján a következő megállapításokra jutott: „Ismeretes, 

140 Pastoureau, M.: Traité d'héraldique i. m. 59-61. 
141 Györffy Gy.: A magyar nemzetségtől i. m. 14. 
142 Uo. 1-3. 



hogy a magyar régiségben is találkozunk a totemizmus maradványaival (...). A 
magyar nemzetségi címerekbe átkerültek a nemzetségi totemállatok képei (...). 
A magyar nemzetségfők a nemzetségi szervezet felbomlása u tán sem felejtették 
el »tamgáikat«, egykori hatalmuk jelképét. A lovagi kultúra meghonosította 
Magyarországon a sisakon, ill. pajzson viselt családi jelvény, címer viseletét, 
ami a magyar nemzetségfők utódai számára csak formájában volt új, tartalmá-
ban nem."143 

Györffynek az Árpád-kori genus ok főbb ismérveire vonatkozó, összetett 
elméletével szemben Kristó Gyula fogalmazott meg 1975-ben a Századokban, 
majd 1983-ban saját kötetében megjelentetett tanulmányában részletes bírála-
tot, amelynek alapján nem látta igazolhatónak a honfoglalás-kori és a 13. szá-
zadi nemzetségek Györffy által feltételezett azonosságát.144 A nemzetségi címe-
rek kialakulásával kapcsolatban konkrétan arra mutatot t rá, hogy azokban az 
esetekben, amikor a honfoglaló ősöktől származtatott genusok nevének ismer-
jük a finnugor vagy török etimológiáját, ezek az elnevezések soha nem esnek 
egybe az illető nemzetség rekonstruált címerábrájával. A Kaplony név például 
'tigris'-t jelent, de a Kaplonyok címerállata Csorna szerint a sólyom; a Tyúkod 
nemzetség pedig neve alighanem a tyúkra utal, a címerükben mégis oroszlán 
szerepel.145 Kristó mindezt azzal magyarázta, hogy egyes 13. századi nemzetsé-
gek török személynévi eredetű elnevezései vélhetően az adott genusok 11-12. 
századi őseinek nevére vezethetők vissza, vagyis olyan időkbe, amikor ezeknek 
a neveknek a köznévi jelentését (pl. 'fehér sólyom' az Ákos név esetében) még 
ismerték - a 13. században viszont már nem, s így amikor a nemzetségi címerek 
kialakultak, azok ábrái függetlenedtek a nemzetségnévtől.146 

Ezzel kapcsolatban azért jegyezzük meg: az Árpád-kori források amellett 
tanúskodnak, hogy az egyes nemzetségek sokkal tovább őrizték a közös eredet 
és a rokonság tudatát , mint a közös nevet. A Becse-Gergelyek és a Dorozsmák 
minden jel szerint a nemzetségi címerek kialakulásának koráig, vagyis legalább 
a 13. század elejéig számon tartották, hogy a két genus közös törzsökről szár-
mazik: késő középkori adatok alapján feltételezett nemzetségi címereik vélhe-
tően egyformán kígyót ábrázoltak - ráadásul legkorábbi fennmaradt formáik-
ban is mindkét nemzetség esetben összetett címerkép elemeként: országalmát 
harapó kígyót,147 ami arra utal, hogy e címerek még csak nem is tartoznak a leg-
archaikusabbak közé. A rokonság tudata a Becse-Gergelyek és Dorozsmák kö-
rében ezek szerint annak ellenére is legalább a 13. századig élt, hogy a két nem-

143 Uo. 3-4., 6. 
144 Kristó Gyula: Néhány megjegyzés a magyar nemzetségekről. Századok 109. (1975) 953-

967., kötetben 1. Uő: Tanulmányok az Árpád-korról. (Nemzet és emlékezet) Bp. 1983. 26-50., 
459-467. (ez utóbbi oldalszámaira hivatkozunk), különösen: 45-47., 49-50. 

145 Kristó ezek mellett még az Ákos nemzetség példáját is megemlítette - hogy ti. nevük jelen-
tése 'fehér sólyom', címerükben viszont két hal látszik (Kristó Gy.: Néhány megjegyzés i. m. 45.). 
Két évtizeddel azután viszont, hogy a Szegedi Tudományegyetem professzorának idézett tanulmá-
nya először napvilágot látott, Rácz György — mint arra fentebb már magunk is hivatkoztunk — 
bebizonyította, hogy az Ákosok címerében ragadozómadár szerepelt (Rácz Gy. : Az Ákos nemzetség 
i. m. 21.): e példa tehát nemhogy nem cáfolja, de egyenesen erősíti Györffy feltételezését. 

146 Kristó Gy.: Néhány megjegyzés i. m. 45-46. 
147 Csorna J.: Magyar nemzetségi i. m. 1185-1186., 1215-1216. 



zetség azonos törzsből kiinduló két ága tudhatólag már a l l . század közepén el-
vált egymástól: hiszen 1075-ben a garamszentbenedeki apátság birtokszomszé-
dai között már szerepelt a Becse-Gergelyek névadó ősapjaként azonosítható Be-
cse és a Dorozsmák ősének vélt Druzsba.148 Ez utóbbi adat jelenti egyszersmind 
a két nemzetségnév kialakulásának terminus post quemjét is. A két genus ro-
konságának a 13. században még élő emlékezete régebbi korokba nyúlik vissza, 
mint neveik kialakulása: magunk tehát úgy véljük, hogy névtani alapon nem 
lehet egyértelműen megcáfolni Györffy elméletét. 

Amikor Kubinyi András 1995-ben, Karácsonyi János A magyar nemzetsé-
gek a XIV. század közepéig című művének reprint kiadása számára írott utósza-
vában át tekintet te a témára vonatkozó szakirodalmat, részletesen kitért 
Györffy eredményeire, köztünk a nemzetségi címerekkel kapcsolatos elméletre 
és annak utóéletére is. Tanulmányában elsőként hívta fel a figyelmet arra, hogy 
a Kán nemzetség és Szalóki család címereinek Györffynél szereplő rekonstruk-
ciója hibás; ugyanakkor a Becse-Gergelyek és a Dorozsmák fentebb általunk is 
idézett példáját annak bizonyítékaként hozta fel, hogy egyes nemzetségek igen-
is megőrizhették származásuk emlékét az Árpád-kor elejétől a végéig. A hon-
foglaló nemzetségeknek a 13. századig való organikus továbbélését feltételező 
nézet mellett és azzal szemben felhozható heraldikai érvek elővezetése után 
Kubinyi joggal jelentette ki, hogy „jelenlegi tudomásunk szerint a nemzetségi 
címerek alapján sem megerősíteni, sem megcáfolni nem lehet a Györffy-féle 
feltevést."149 

Bertényi Iván, mint arról dolgozatunk elején már említést tettünk, elsősor-
ban azért tartotta problematikusnak a nemzetségi címereket a pogány kor to-
temjeiből levezető elképzelést, mert „a rendelkezésünkre álló XIII-XIV századi 
címereket megalapozatlanul, hiteles bizonyítékként szolgáló forrásokra való hi-
vatkozás nélkül vetíti vissza a korábbi korszakokra."150 Legújabban Rácz György 
foglalkozott a nemzetségi címerek eredetével, s Kézai Simon gestájának a Nagy-
martoniak (Martinsdorfîak) származását és címerét tárgyaló 91. fejezete alapján 
megfontolásra érdemes argumentumokat hozott fel Györffy koncepciója mellett.151 

Magunk az alábbiakban előbb azokat az érveinket fejtjük ki, amelyek miatt 
nem tar t juk valószínűnek, hogy a nemzetségi címereket a totemekből vezethet-
nénk le. Ezt követően a Nagymartoniak heraldikai jelvényének Kézainál és a 14. 
századi krónikakompozícióban is szereplő terjedelmes leírásának lehetséges ma-
gyarázatára térünk ki. Végül pedig megpróbálunk új választ adni arra a kérdés-
re, hogy miből adódhat a 13. században igazolhatóan létező nemzetségi címerek 
mintegy háromnegyedénél kimutatható, ám általános érvényűnek semmiképp 
sem mondható tendencia: miért vonzódnak a jövevény nemzetségek jobban a mes-
teralakokhoz, és miért választanak a honfoglaló ősöktől eredeztetett genusok in-
kább állatábrázolást címerkép gyanánt. 

148 DHA I. 216.; Györffy Gy. : A magyar nemzetségtől i. m. 5. (29. jegyz.). 
149 Kubinyi A.: Gondolatok i. m. 1414. 
150 Bertényi /.: Magyar címertan i. m. 104.; vö. Hlatky M.: A magyar gyűrű i. m. 11-12. 
151 Rácz Gy.: A jövevények címerhasználata i. m. 599-604. 



II. 1. A totemisztikus eredeztetés cáfolata 

Györffynek a szittya származású nemzetségek címereit a pogány kori to-
temekből származtató nézetével magunk öt argumentumra hivatkozva nem ér-
tünk egyet: 

1) Amellett, hogy osztozunk Bertényi Iván fentebb idézett, kronológiai meg-
fontolásokra alapozott ellenvéleményében, magunk a hazai nemzetségi cí-
merek és az obi-ugor totemjelvények, az úgynevezett tamgák párhuzamba 
állítását is megkérdőjelezhetőnek tartjuk. A Györffy által is idézett 17. szá-
zadi vogul és osztják nemzetségi jelek között ugyanis a fenyőfa éppúgy sze-
repel, mint a különféle madarak és állatok ábrázolása.152 A korai magyaror-
szági nemzetségi címerek közt azonban a növényi motívum az advena 
Rátótok pajzsán is felbukkan, Györffy pedig a növényábrázolásokat a mes-
teralakokkal és a képzelt állatalakokkal együtt mint a jövevények heraldi-
kájának jellegzetes elemeit tárgyalja. Adódik a kérdés: ha az állatábrázolá-
sokkal kapcsolatban a finnugor örökségnek megfelelően dominált a totem-
szerű jelleg, akkor a növényi motívumoknál miért nem? 

2) Az általunk vizsgált mintákon is feltűnő a sast (vagy legalábbis ragadozó-
madarat) mutató címerek viszonylag magas aránya, amire egyébként már 
Györffy is felfigyelt, érvelésében viszont külön nem tért ki a jelenségre.153 

Nézetünk szerint a ragadozómadarak feltűnése egyes „szittya" nemzet-
ségek címereiben inkább a múltkeresés „offenzív" igédével1"4 magya-
rázható, mint a totemek esetleges továbbélésével. Ha ugyanis áttekint-
jük az obi-ugor tamgák állatábrázolásait, a kétségkívül meglévő ismétlő-
dések mellett viszonylag nagy változatosságot tapasztalunk: akad köz-
tük, amelyeken nyírfajd, és akad, amelyeken szarvas, hód, vidra, bagoly, 
coboly vagy medve szerepel. Ehhez mérten akármilyen szűk merítés 
mellett is meglepő az a monotónia, amelyet a honfoglaló nemzetségfők-
től erdeztetett magyar genusok esetében tapasztalunk: a 13. században 
már adatolhatóan meglévő „szittya" nemzetségi címereken a totemként 
is értelmezhető állatalakok közül kizárólag a ragadozómadarak (több-
nyire vélhetően a sas) jelennek meg. Azt aligha feltételezhetjük, hogy 
szinte mindegyik honfoglaló nemzetség totemje ragadozómadár volt -
azt viszont már sokkal inkább, hogy a 13. század elején a pogány múlt 
szimbólumrendszerét már meglehetősen sablonosan értékelték, s ebben 
kiemelt hely jutott a ragadozómadarak ábrázolásainak. Ezzel kapcsolat-
ban talán elég arra utalnunk, hogy a 14. században majd a Képes Króni-
ka miniátora Attilának és Árpádnak is turul t ábrázoló címert tulajdoní-
tott,155 amit Árpád esetében megmagyarázhatunk apja, Álmos foganta-
tásának mitikus történetével, Attila esetében viszont aligha. 

152 Györffy Gy.: A magyar nemzetségtől i. m. 4-5. oldalak közötti táblák. 
153 Uo. 4. 
154 Kristó Gy.: Néhány megjegyzés i. m. 35. 
155 Bertényi Iván: Imaginárius heraldika a középkori Magyarországon. Levéltári Szemle 37. 

(1987: 3. sz.) 16.; Uő: A Képes Krónika mint címereskönyv. Századok 129. (1995) 1053-1062. 



3) Györffy szerint „érdekes, hogy oroszlános címer általában olyan nemzet-
ségekben tűnik fel, amelyek a hét vezértől származtatták magukat. így 
pl. az Elődtől származó Csák nem, az Ondtól eredő Bor nem, a Gyulától 
származó Kán nem, az Anonymus által Téténytől (Töhötömtől) szár-
maztatott és a Gyulákkal egyeredetűnek mondott Zsombor nem, s talán 
az Ajtonytól származó Ajtony nem is. Ezeken kívül a Ják és a Kácsik 
(Kacsics, Katisz) nemben jelentkezik. Anélkül, hogy e kérdés vonatkozá-
saira kitérnénk, megállapíthatjuk, hogy az oroszlánt ábrázoló címerkép 
nem vezethető vissza nemzetségi totemre."15b Nehezen hihető, hogy mi-
közben a „szittya" nemzetségfőktől eredeztetett genusok totemjeit a jö-
vevényeknek állítólag teljességgel tilos volt címerként használni, addig a 
törzsfőktől származtatott, legtekintélyesebb múlttal büszkélkedő nem-
zetségek szimbólumát, az oroszlánt bárki nyugodtan a pajzsára vehette 
volna. 

4) A honfoglaló vezérektől eredeztetett genusok állítólagos oroszlános címe-
reinek kapcsán egy másik súlyos kétely is felmerülhet Györffy elméleté-
vel szemben. Az iménti lista ugyanis — amint arra maga Györffy a 
Zsombor nem kapcsán utalt is — Anonymus fiktív vezérnévsorán nyug-
szik: azok a nemzetségek pedig, amelyeket a Névtelen Jegyző az általa 
felsorolt honfoglaló vezérektől eredeztet, nem származhattak ténylege-
sen az egykori törzsfőktől. Zsoldos Attila mutatot t rá, hogy e genusok 
Anonymus korában az ország középső régiójában birtokoltak, vagyis ott, 
ahol az Árpádra és utódaira vonatkoztatott adatai tanúsága szerint a 
Névtelen Jegyző a fejedelmi törzs honfoglalás-kori szállásterületét loka-
lizálta. Mivel tudjuk, hogy a Kárpát-medencét megszálló magyarság tör-
zsenként telepedett le, azok a nemzetségek, amelyeket Anonymus által 
honfoglaló vezérektől eredeztetett, még a fejedelmi törzs távoli rokonsá-
gának is több alappal tekinthetők, mint a törzsfők leszármazottainak.15 ' 
Ha mármost egy pillanatra eltekintünk a dolgozatunk első fejezetében 
meghirdetett szigorú forráskritikai szempontoktól, s a Csák nemzetség 
13. századi példákkal adatolható oroszlános címere mellé — Györffy 
szempontjainak megfelelően — felsorakoztatjuk az Ajtony, az Ond és a 
Zsombor nem állítólag hasonló ábrát mutató szimbólumait is, azt látjuk, 
hogy Györffy elsősorban olyan nemzetségeknek tulajdonított oroszlánt, 
amelyek valójában nem honfoglaló vezérektől származtak, ám Anony-
mus gestájának tanúsága szerint a 12-13. század fordulóján nagyon sze-
ret tek volna a törzsfők utódainak tűnni. Mindez tökéletesen illeszkedik 
Kristó Gyula azon elképzelésébe is, amely szerint a 13. század elejének fel-
törekvő nemzetségei „offenzív történelemszemlélettel" igyekeztek „birtok-
ba venni a múltat".158 Amennyiben viszont éppen az ország középső ré-
giójának jelentős birtokos nemzetségei esetében valószínűsítjük, hogy 

156 Györffy Gy.: A magyar nemzetségtől i. m. 6. 
157 Zsoldos Attila: Nemzetségek halála és születése Szent István korában. In: Szent István és 

az államalapítás. Szerk. Veszprémy László. (Nemzet és emlékezet) Bp. 2002. 389-390. 
158 Kristó Gy.: Néhány megjegyzés i. m. 35. 



12-13. századi fikció alapján választottak magliknak címert, akkor alig-
hanem alaptalanul feltételezzük, hogy más nemzetségek viszont kötele-
ző érvénnyel ragaszkodtak volna többszáz éves hagyományaikhoz. 

5) Társadalomtörténet-írásunk az utóbbi fél évszázadban komoly teret szen-
telt annak a kérdésnek, hogy azonosíthatóak-e a honfoglalás-kori genusok 
a 13. század első fele folyamán forrásainkban de genere megnevezéssel fel-
tűnő nemzetségekkel. Gerics József, éppen Györffyvel polemizálva, jogtör-
téneti alapon cáfolta ennek lehetőségét,159 Kristó Gyula szerint pedig az ál-
lamalapítás korának drasztikus politikai és társadalmi változásai szükség-
szerűen megbomlasztották a korábbi nemzetségi kereteket, s teret biztosí-
tottak az újak kialakulásához.160 Zsoldos Attila elsősorban a honfoglalás-
kori és a 13. századi nemzetség eltérő funkcióira és társadalmi szerepére 
vonatkozó meglátások révén jutott hasonló eredményre.161 Amennyiben vi-
szont elfogadjuk, hogy a honfoglalás-kor fiktív vérségi közösségen (totem-
tudaton) alapuló nemzetségei az államalapítás után felbomlottak, és ezzel 
többé-kevésbé párhuzamosan a korábbitól gyökeresen eltérő alapon szer-
veződtek újjá a keresztény államon belül, akkor erősen kérdéses, hogy 
ilyen körülmények között a pogány eredetmondák megmaradhattak-e két-
három évszázadon át, a címerek megjelenésének koráig a kollektív tudat-
ban. Véleményünk szerint tömegesen semmiképp. 

A fenti argumentációval csupán annyi volt a célunk, hogy a honfogla-
lás-kori totemek és a szittya eredetűnek tartott , késő Árpád-kori nemzetségek 
címerei közötti kapcsolat általános jellegű, szükségszerű meglétét cáfoljuk; azt 
természetesen nem állítjuk, hogy kivételes esetekben sem szivároghatott be a 
nemzetségi heraldikába a pogány totemábrázolások néhány eleme. Az is magá-
tól értetődik, hogy ilyen totemszerű elemek — ha csakugyan voltak — kizáró-
lag az ősfoglaló genusok jelvényein fordulhatnak elő; források híján azonban 
ezzel kapcsolatban minden további elmélkedés üres spekuláció. 

II.2. A Nagymartoni család címerének eredethistóriája és ennek értelmezése 

Külön is foglalkoznunk kell a Kézai Simon gestájában, illetve a 14. századi 
krónikakompozíció anyagában az advena nemzetségek felsorolásába illesztett 
történettel, amely a Nagymartoni (Martinsdorfi) család eredetét és címerének 
magyarázatát tartalmazza. A jövevények jegyzéke rendszerint egy-egy nem is 
túlságosan bőbeszédű mondatot szán az egyes genz/sokra; a Nagymartoniakról 
ezzel szemben viszonylag terjedelmesen és részletesen értekezik. Rácz György 
tehát teljes jóggal mutatot t rá, hogy akár Ákos mesternek, akár Kézainak tulaj-
donítjuk végső fokon a Nagymartoniak címerét magyarázó, alighanem fiktív 
eredethistóriát, az mindenképp nyilvánvaló: a gestaszerző valamiért kiemelten 
fontosnak tar tot ta megmagyarázni, hogy miért viselt a hispániai eredetűnek 

loy Genes J.: Krónikáink néhány i. m. 587-589., vö. Gerics József: A Tátony nemzetségről. 
Adatok egy krónikahely értelmezéséhez. Történelmi Szemle 9. (1966) 1-24.; Györffy György. Egy 
krónikahely magyarázatához. Történelmi Szemle 9. (1966) 25-35. 

160 Kristó Gy.: Néhány megjegyzés i. m. 45-46. 
161 Zsoldos A.: Nemzetségek halála i. m. 384. 



mondott család a pajzsán sast.162 Nézetünk szerint azonban a magyarázatra 
nem azért volt szükség, mert efféle szimbólumot csak az ősfoglaló nemzetségek 
viselhettek volna, hanem azért, mert Magyarországon már amúgy is zavaróan 
sokan használtak ragadozómadarat ábrázoló címert: csak a 13. századi adatok-
ból kiindulva sas volt a Miskolcok, az Abák és az Oslok, illetve sassal vagy 
sólyommal azonosítható madár az Ákosok címerében. 

Ezzel kapcsolatban érdemes alaposabban is szemügyre venni Kézai azon 
mondatát, amely a Nagymartoniak címerének eredetmondáját bevezeti: „Gene-
ratio quoque eorundem in scuto aquilam ferre sólet, quam alii milites, comités in 
Ispania deferre nonpraesummunt." A szövegrészlet értelmezéséhez kulcsfontossá-
gú a quoque kapcsolatos kötőszó szerepének felismerése: mivel ez a generatio szó 
u tán áll, valószínűleg erre vonatkozhat, nem pedig az egész mondatra: ez utóbbi 
esetben ugyanis az igei állítmány mögé kellene kerülnie. így a szóbanforgó részlet 
már nehezebben fordítható „Ugyancsak az ő nemzetségük..." kezdetű magyar 
megfelelővel,163 sokkal inkább ekképp: „Az ő nemzetségük is sast szokott a pajzsán 
viselni: ezt más vitézek [és] grófok Hispániában nem merészkednek hordani." 
Amennyiben viszont a Kézai szerint Nagymartoniak nemzetsége is sasos címert 
hordott, akkor rögtön adódik a kérdés: rajtuk kívül még ki? A család hispániai 
óhazájában a szöveg szerint senki sem: kénytelenek vagyunk tehát azt feltételezni, 
hogy Kézai ehelyütt maga is a Magyarországon sasos címert használó címervise-
lőkre utal a kapcsolatos kötőszóval. Eszerint tehát több magyarországi nemzetség-
hez hasonlóan a Nagymartoniak családja is „sast szokott viselni a pajzsán" - amit 
azért tehetnek meg, mert eredeti hazájukban mások ilyen jelvényt „nem merész-
kednek hordani", s így a sasos címernek a királyi kegynyilvánításon (illetve Kézai-
nál egyszersmind a vitézek közösségének döntésén is) alapuló felvételével a 
Nagymartoniak ősei a látszat ellenére nem sértették meg címerviselés egyik legko-
rábban kialakuló, alapvető szabályát, amely tilalmazza a mások által már hordott 
címerek önkényes használatba vételét. Rácz György a kérdésnek szentelt tanul-
mányában maga is felvetette az általunk fentebb vázolt lehetőséget: „Azt is figye-
lembe kell vennünk, hogy az Ákos nembeli Ákos mester krónikaíró által oly erőtel-
jesen kiemelt Akus és Aba generatio címerében egyaránt ragadozórtiadarat viselt, 
mindkét nemzetség szkítiainak számított. Helyzeti előnyben voltak a jövevénnyel 
szemben...".164 Úgy véljük: legvalószínűbben ez lehetett a valós indok, amiért az 
advena-jegyzék szerzője fontosnak tartotta a Nagymartoniak címerének ábráját 
részletesebben megmagyarázni - egyedüliként a jövevény nemzetségek közül. 

II. 3. Kísérlet a nemzetségi címerek szabályosságainak magyarázatára 

Amennyiben elvetjük annak lehetőségét, hogy a legkorábbi nemzetségi cí-
merek szimbólumválasztásában igazoltan meglévő tendenciát a honfoglalóktól 

162 Rácz Gy.: A jövevények címerhasználata i. m. 602. 
163 Kézai Simon: A magyarok cselekedetei. Ford. Bollók János. In: Anonymus: A magyarok 
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származtatott genusok esetében egyértelműen és kizárólagos jelleggel a tote-
mek heraldikai felhasználásával indokoljuk, a jövevények esetében pedig a to-
temként használt állatalakok szerepeltetésének tilalmával, úgy a jelenségre más 
— lehetőleg hihetőbb — magyarázatot kell adnunk, még akkor is, ha egyértelmű 
forrásadatok híján fejtegetésünk szükségképpen erősen hipotetikus lesz. 

Nézetünk szerint az a legvalószínűbb, hogy címerválasztásukban a 13. szá-
zadi nemzetségeket tulajdon hagyományaik mellett leginkább műveltségük, a 
kordivat és a reprezentáció igénye befolyásolhatta. Ezen tényezők között a nem-
zetség saját hagyományai valószínűleg éppoly hangsúlyosan — vagy talán még 
erőteljesebben — érvényesülhettek a közös címer megválasztásában, mint például 
a személynevek ismétlődésében.165 A műveltség és a kordivat fontossága a jöve-
vény genusok esetében tapintható ki egyértelműbben, bár alighanem a „szittya" 
nemzetségeknél is komoly szerepe volt. Amennyiben elfogadjuk azt a feltétele-
zést, hogy az advenák valamilyen módon megőrizték a kapcsolatot egykori hazá-
jukkal, akkor könnyű belátni, hogy a preheraldikus szimbólumrendszerekben 
nem létező címerelemeket (mint például az osztások és egyéb mesteralakok) is 
hamarabb megismerhették, mint a külfölddel szoros kapcsolatokat nem ápoló 
„szittya" nemzetségek. Ez esetleg magyarázatot nyújthat arra, hogy a mesterala-
kos címerek miért gyakoribbak a jövevények körében. 

Arról, hogy a címerek korszakunkban a reprezentáció, sőt, a propaganda 
fontos eszközei voltak, hazai heraldikai emlékeink közt talán a méltóságvise-
lőknek a királyi címerből vett motívumokkal vésett hivatali pecsétjei tanúskod-
nak a legékesebben. Amennyiben Kristó Gyulának igaza volt abban, hogy a 13. 
századi nemzetségek „offenzív történelemszemlélettel" viszonyultak tulajdon 
múltjukhoz — azaz saját fontosságukat és dicsőségüket úgy igyekeztek kiemel-
ni, hogy felmagasztalták őseik múltbéli cselekedeteit, vagy egyenesen fiktív tör-
ténelmet kreáltak a maguk számára, s így mintegy „birtokba vették a múl-
tat"166 — úgy régiségük és előkelő származásuk hirdetésének egyik legkézen-
fekvőbb módja az lehetett, ha olyan jelképet választottak címemi, amelyet a kora-
beli köztudat valamiképp a honfoglaló előkelőkhöz kapcsolt. Ez talán azt is meg-
magyarázhatná, hogy miért szerepel ragadozómadár viszonylag sok „szittya" 
nemzetség címerében: azért, mert — miként arról a tu ru l esetében a Képes 
Krónika miniatúrái tanúskodnak — vélhetően a honfoglalás korába, sőt azon is 
túl visszanyúló idők fontos jelképének tartották. Végül a műveltség és a kordi-
vat szerepével kapcsolatban ismét csak a személynévadás analógiájára hivat-
kozhatunk. Mindemellett természetesen elképzelhető, hogy némely nemzetsé-
gek akár olyan állatalakot is ábrázolhattak a címerükben, amelyet őseik évszá-
zadokkal korában tényleg totemként tiszteltek.167 Egyes pogány kori totemsze-
rű ábrázolások — eredeti, szakrális funkciójuktól megfosztva — például határ-
jelként is továbbélhettek. Határjelek meglétére 1075-től vannak adataink,168 

bár források hiányában az megint csak nem tisztázható, hogy ezeknek lehe-
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tett-e közül az egykori totemekhez. Azt mindenesetre okkal feltételezzük, hogy 
a 13. századi címereket a bir tokhatár jelölésére is használták: egy 1240-ből 
fennmaradt adat szerint a IV Béla király által Miklós gömöri ispánnak jut ta tot t 
Tardona falu mezsgyéjén „egy fán, amelyet bükknek neveznek, meg van jelölve 
Gyula bán pajzsának a jele".169 Még egyszer hangsúlyozzuk azonban, hogy a 
kérdés végleges érvényű, megnyugtató megoldása források híján nem lehetsé-
ges: az iménti magyarázatot magunk is csupán lehetséges hipotézisként fogal-
mazzuk meg. 

III. Összefoglalás 

Dolgozatunk végére érve eredményeinket két pontba foglalhatjuk. Elő-
ször is a 13. századi forrásanyag vizsgálata révén rámutat tunk: korai nemzet-
ségi címereinken általánosságban tényleg kimutatható az a tendencia, amelyet 
első ízben Györffy György tett szóvá, s amely szerint a honfoglaló nemzetség-
főktől származtatott genusok totemként is használatos állatalakot, a jövevé-
nyek leszármazottai ellenben mesteralakot vagy növényi elemeket ábrázoltak 
címereikben. Mindez azonban nem érvényesül általános jelleggel, csupán hang-
súlyos kivételek mellett. Egyfelől mind a növényi motívumok, mind a heraldi-
kai mesteralakok használata igazolható olyan nemzetségek jelvényein is, ame-
lyeket Kézai (és a 14. századi krónikakompozíció) annak ellenére sem említ az 
advenák jegyzékében, hogy a 13. század második felében a politikai élet jelentős 
szereplői voltak. Másfelől a jövevény nemzetségek között is akad olyan, amely 
állatábrázolást használt címerül. Ezzel kapcsolatban önálló exkurzust szentel-
t ünk annak igazolására, hogy a Hahótok legkorábbi pecsétjeinek tanulsága sze-
r int a genus eredetileg mellékalakok nélküli ökörfejet ábrázoló címert viselt. A 
keresztet, amelyet Csoma József nyomán Györffy a nemzetség heraldikai szimbó-
lumában állandó jelleggel szereplő, lényegi kiegészítésként értékelt, magunk kizá-
rólag Búzád bán ágán jelentkező címertörésként értelmeztünk - s amennyiben 
igazunk van, úgy ez a magyar heraldika törénetének legkorábbi kimutatható cí-
mertörése. Dolgozatunk második fejezetében öt elemre épülő argumentációval 
igyekeztünk cáfolni Györffynek azt a nézetét, amely szerint a „szittya" nemzetsé-
gek címerei minden kimutatható esetben visszavezethetőek a pogány kori tote-
mekre; ennek során külön is kitértünk Nagymartom család szimbólumának a 
magyar krónikás hagyományban meglepően részletesen tárgyalt magyarázatára, 
illetve ennek lehetséges értelmezésére. Nézetünk szerint a korai nemzetségi cí-
mereken megfigyelhető szabályosságok legvalószínűbben összetett motívumrend-
szerre vezethetőek vissza, amelynek elemei: az egyes nemzetségek saját hagyo-
mányrendszere (ennek részeként egyes esetekben természetesen az ősi totemek is 
felkerülhetnek a címerekre, de ez semmiképp sem feltétlen szabályosság), az adott 
genus műveltségének jellege, a kordivat és a nemzetség igénye a reprezentációra. 
Az általunk kínált magyarázat — miként ezt a maga helyén is hangsúlyoztuk — 
erősen hipotetikus jellegű, hiszen források híján a probléma egyértelmű megoldá-

169 signatum est super una arbore, que byk vocatur, signum clipei Iule bani - DL 246. (ÁÚO 
VII. 100-102.), idézi: Bertényi /.: Középkori címerjogunk i. m. 29. 



sa lehetetlen. Amennyiben azonban fenti következtetéseink megállják a helyüket, 
az azért lehet érdekes, mert Györffynek a pogány kori totemek késő Árpád-korig 
való tömeges továbbélését feltételező nézetének cáfolatával elszakad az a vé-
kony szál, amellyel a hipotézis megfogalmazója megkísérelte összekötni a hon-
foglalás-kori nemzetségeket a 13. századi genusokkal. Azzal a koncepcióval, 
amely az államalapítás-kori politikai és birtokszerkezeti változások kapcsán a 
korábbi nemzetségi szervezet elhalását és egy újabb kialakulását valószínűsíti, 
ebben az esetben művelődéstörténeti érvet sem lehet többé szembeszegezni. 
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Pósán László 

A NÉMET LOVAGREND 1233. ÉVI KULMI 
KIVÁLTSÁGLEVELE 

Azt követően, hogy 1233 kora őszén a Német Lovagrend és a keresztes ha-
dak a Sirgune folyó mellett nagy győzelmet arattak a Pomesania földjén1 élő po-
rosz törzs felett,2 Hermann von Salza nagymester és Hermann Balk poroszországi 
tartományi mester 1233. december 28-án kiadta a Kulmer Handfeste néven is-
mertté vált kiváltságlevelet, amely a lovagrendi állam későbbi életében meghatá-
rozó szerepet játszó úgynevezett kulmi jog legfontosabb forrása lett.3 Jóllehet az 
oklevélben Thorn (Torun) és Kulm (Chehnno) városokról van szó, mégsem kizáró-
lag városi kiváltságokat tartalmaz, hanem az egyik legrégebbi német tartományi 
jog megfogalmazása,4 amely több jogforrást felhasználva már a Német Lovagrend 
poroszországi megjelenése kezdetén rögzítette a majdan létrehozandó territoriális 
állam működésének legfontosabb jogi kereteit, s meghatározta a magán- és közjogi 
viszonyokat.5 Az oklevél kiadásának időpontja szempontjából figyelemre méltó, 
hogy ebben az időszakban foglalták írásba a birodalmi fejedelmi privilégiumokat 
(1220, 1231), s a nagymester mindezek szellemében és a II. Frigyes császár 
1226. évi rimini bullájában foglaltak alapján önálló tartományúri jogköröket 
vindikálva magának — jóllehet ez a kérdés ekkor még egyáltalán nem jutot t 
nyugvópontra6 — rendelkezett a jövőbeni lovagrendi terri tórium jogviszonyai-
ról.7 A két városnak adott kiváltságlevél előírásai már a 13. század közepére egy-

1 A legnyugatibb porosz törzsterület: délről az Ossa-folyó, nyugatról a Visztula határolta, észa-
kon pedig a Nogat-folyó vonalán kiterjedt egészen a Visztula-öbölig. Keletről a pogesán törzsterület-
tel volt batáros, 1. Hartmut Boockman: Ostpreußen und Westpreußen. (Deutsche Geschichte im 
Osten Europas) Berlin 1992. 79.; Georg Hermanowski: Ostpreußen. Wegweiser durch ein unver-
gessenes Land. Augsburg 1996. 235. 

2 Petri de Dusburg: Cronica terre Prussie. Scriptores rerum prussicarum I-V Hgg. Theodor 
Hirsch, Max Toeppen, Ernst Strehlke. Leipzig 1861-1874. (a továbbiakban: SRP) I. 58. 

;i Preußisches Urkundenbuch. Hgg. Rudolf Philippi, Carl Peter Woelky, August Seraphim, Max 
Hein, Erich Maschke, Hans Koeppen, Klaus Conrad. Bde. I.1-VL1. Königsberg-Marburg 1882-1986. (a 
továbbiakban: PUB) I. 1. (105. sz.). 

4 Hans Planitz-, Deutsche Rechtsgeschichte. Köln-Graz 1971. 142. 
5 Hermann Kleinau: Untersuchungen über die Kulmer Handfeste, besonders ihre Stellung im 

Recht der deutschen Kolonisation. Altpreußische Forschungen 10. (1933) 233, 261.; Wilhelm Ebel. 
Deutsches Recht im Osten. (Schriftenreihe des Göttinger Arbeitskreises Bd. 21.) Kitzingen-Mainz 
1952. 19.; Guido Kisch: Die Kulmer Handfeste (Forschungen und Quellen zur Rechts- und Sozial-
geschichte des Deutschordenslandes II.) Sigmaringen 1978.; Herbert Grundmann-. Wahlkönigtum, 
Territorialpolitik und Ostbewegung im 13. und 14. Jahrhundert. München 1970. 278.; Janusz Mailek-. 
Das Kulmer Recht im Ordensland Preußen (1466-1525) und im Herzogtum Preußen (1525-1620). 
Zeitschrift für Ostforschung 32. (1983) 321. 

6 Erről bővebben Pósán László: A Német Lovagrend története a 13. században. Debrecen 
1996. 118-146. 

7 Kleinau, H.: Untersuchungen über die Kulmer Handfeste i. m. 232. 



fa j ta „alaptörvénnyé" váltak a Német Lovagrend területén. A poroszok vagy a 
lengyelek jogával szemben Poroszországban a kulmi jog jelentette a ius 
teutonicumot, azaz a legkedvezőbb és legmagasabb jogállást. A Kulmer Handfeste 
így egyúttal a Német Lovagrend tervszerű telepítésére irányuló szándékának dek-
larálása, illetve a telepesek porosz főidre csábításához szükséges kedvezmények 
rögzítése is volt akkor, amikor a porosz törzsek lakta területek meghódítása éppen 
hogy elkezdődött, kimenetelét, végét pedig egyáltalán nem lehetett látni.8 Az ado-
mánylevél Thorn és Kulm megalapítását (1231 és 1232) követően született meg, 
amiből arra következtethetünk, hogy főbb tartalmi elemeire vonatkozóan a Német 
Lovagrend korábban már ígéretet tehetett, s a két város esetében a betelepülés 
gyorsan mehetett végbe.9 

Magát az eredeti oklevelet csak egy 1251. évi átiratból ismerjük, mert az 
1233. évi kiváltságlevél Kulm városának leégésekor megsemmisült.10 Az egykori 
adománylevelet Eberhard von Seyne németmester (Deutschmeister), a nagy-
mester poroszországi és livóniai helyettese, megbízottja (praeceptor domus sancte 
marie Theutonicorum per Alemanniam et vices gerens magistri generalis per 
Lyvoniam et Prusciam) új í tot ta meg 1251. október l-jén Kulm városában.11 Az 
új oklevélbe foglalta bele a régit, ily módon két pi'otocolluma és eschatocolluma. 
van. A szöveg végén az olvasható, hogy néhány cikkelyt Thorn és Kulm lakosai-
nak egyetértésével megváltoztattak: a régi adománylevél néhány cikkelyét el-
hagyták, és néhány újat is beillesztettek (civumque sepedictorum consensu que-
dam in eo sunt mutata, articulis scilicet quibusdam exceptis et quibusdam inter-
positis, qui in privilegio non continebantur antiquo).12 Arról, hogy pontosan 
mely cikkelyeket változtatták meg, és foglalták az 1233-ra datált oklevélszöveg-
be, csak elvétve szól az 1251. évi kiadás. Wilhelm von Brünneck szerint az 1. és 
a 4. cikkelyek maradtak biztosan változatlanok, de állítását nem bizonyítja.13 

Az 1. cikkely szabadságot biztosított Thorn és Kulm városoknak, melynek ér-
telmében évente bírót választhattak, olyat, akinek személyével a városok kö-
zössége és a Német Lovagrend is egyetértett (Hinc est, quod eisdem civitatibus 
hanc indulsimus perpetualiter libertatem, ut earum cives eligant sibi in eisdem 
civitatibus singulos iudices annuatim, qui domui nostre et communitati civi-
tatum conpetant earundem).14 A szabad bíróválasztás így valójában mégsem volt 
teljesen szabad, mert a lovagrend fenntartotta magának az egyetértés jogát, azaz a 
beleegyezése nélkül senki sem tölthette be a bírói tisztséget.15 Ugyanakkor a 
középkori Európában általános volt az a gyakorlat, hogy egy város esetében a 

8 Peter Erlen: Europäischer Landesausbau und mittelalterliche deutsche Ostsiedlung. Ein struk-
turelle Vergleich zwischen Südwestfrankreich, den Niederlanden und dem Ordensland Preußen. (Histo-
rische und landeskundliche Ostmitteleuropa-Studien 9.) Marburg 1992. 161. 

9 Kleinau, H.\ Untersuchungen über die Kulmer Handfeste i. m. 232-234. 
10 1233/1251: per incendium civitatis Culmensis amisso - PUB I. 1. 252. sz. 
11 Uo. 
12 Uo. 
13 Wilhelm von Brünneck: Zur Geschichte des kulmer Oberhofes. Zeitschrift der Savigny-

Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanische Abteilung. Weimar 1913. 2. 
14 PUB I. 1. 252. sz. 
15 Hartmut Boockmann: Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte. München 

1981. 127. 



megválasztott bíró magasabb hatóság részéről már nem szorult megerősítés-
re.16 A bíróválasztásra vonatkozó korlátozás a porosz területek betelepítésének 
legfontosabb feltételeit rögzítő kiváltságlevélben azt eredményezte, hogy szá-
mos későbbi városi alapító oklevélben már szó sem volt bíróválasztásról, hanem 
ezt a tisztséget a Német Lovagrend örökös jelleggel eladományozta.17 A kulmi 
joggal alapított Deutsch-Eylau (1333) város polgárai például a 14. század köze-
pén azt kérték az illetékes lovagrendi komtúrtól, hogy az eddigi örökös bírótól 
megvásárolhassák a bíráskodás jogát, s azt követően a rend beleegyezésével 
maguk választhassanak bírót.18 A Kumer Handfeste nem csak a bíróválasztás-
nál, hanem a bíró jogkörét illetően is korlátokat szabott. A bíró nem rendelke-
zett önálló, teljes körű ítélkezői hatalommal, mert az olyan súlyosabb büntető-
ügyeknél, mint az emberölés, a vérontás és hasonlók, csak a Német Lovagrend 
egyetértésével bíráskodhatott {...verumtamen de maioi'ibus cupis, ut sunt homi-
cidia, sanguinis effusio et hiis similia, iudex absque fratrum nostrorum assensu 
nil remittat).19 Önállóan csak 4 Schilling értékhatárig szabhatott ki büntetést , 
ennél nagyobb értékű ügyekben már csak a lovagrend jóváhagyásával hozha-
tott jogerős ítéletet (ita ut qzicquid de talibus iudex infra tribunal indulserit de 
IIIIor solidis videlicet et infra, id etiam ex parte domus nostre sit indultum).20 A 
középkori Európa számos részén azonban, ha egy közösséget városi kiváltsá-
gokkal ruháztak fel az, az egyházi természetű ügyeket kivéve, többnyire a teljes 
polgári és büntető joghatóság átruházását jelentette.21 De ennek ellenkezője 
sem volt szokatlan, hiszen az is gyakran előfordult, hogy a városi privilégiumle-
vélben meghatározták, milyen ügyekben ítélkezhetett a bíró.22 A kulmi ado-
mánylevél szerint a kisebb bűnök, vétségek után kirótt csekélyebb összegű 
büntetéspénz 12 dénárig teljes egészében a bírót illette, az ezt meghaladó bír-
ság V3 részét a városi bíró, 2/3 részét pedig a Német Lovagrend kapta (Eisdem-
que iudicibus cessimus perpetualiter de parte tercia mulctarum iudicialium pro 
culpis maioi'ibus pensatarum, penam minorum excessuum, que cotidiana 
dicitur, videlicet XII nummos et infra, eis totaliter concedendo).23 Ugyanilyen 
2:1 megosztási arány érvényesült Basel, Zürich vagy Luzern városok és tarto-
mányuruk között, vagy Brandenburg földjén is.24 A 4. cikkely rendelkezése ér-
telmében az igazságszolgáltatásban a magdeburgi jog alapján kellett eljárni 
úgy, hogy egy bűnöst, akit Magdeburgban 60 Schilling bírság megfizetésére kö-
teleztek, ugyanazért a tet tért Poroszországban csak 30, kulmi pénzben fizeten-

16 Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyes-házi királyok alatt. 
Bp. 1899. 85. 

17 Erlen, P.: Europäischer Landesausbau i. m. 163. 
18 Kinya Abe: Die Komturei Osterode des Deutschen Ordens in Preussen 1341-1525. Köln-Ber-

lin 1972. 74. 
19 PUB I. 1. 252. sz. 
20 Uo. 
21 Hajnik /.: A magyar bírósági szervezet i. m. 88. 
22 Fügedi Erik: Középkori magyar városprivilégiumok. In: Uő: Kolduló barátok, polgárok, ne-

mesek. Tanulmányok a magyar középkorról. Bp. 1981. 284.; Werner Rösener: Bauern im Mittelalter. 
München 1987. 35. 

23 PUB I. I. 252. sz. 
24 Kleinau, H.: Untersuchungen über die Kulmer Handfeste i. m, 242-244. 



dő Schiling bírsággal sújthattak. Minden büntetést ennek az aránynak a figye-
lembe vételével kellett kiszabni (Statuimus autem in eisdem civitatibus iura 
Megdeburgensia in omnibus sententiis in perpetuum observari, hoc indulto, ut 
cum reus aliquis Megdeburch in LXa solidis puniri debeat, hie in XXXa solidis 
Culmensis moneta mulctetur, eodem modo in culpis aliis proporcionaliter obser-
uato).25 A Német Lovagrend jövőben létrehozandó államában tehát a magde-
burgi jogban foglalt büntetési tételek felét kellett alkalmazni az ítélkezési gya-
korlatban.26 Ugyanilyen arány érvényesült Sziléziában is, ahol szintén a 
magdeburgi jog alapján szabták ki a büntetéseket.27 Az 1220-1223 között latin, 
majd 1224-1226 között német nyelven is írásba foglalt szász joggyűjtemény, a 
Sachsenspiegel ('Szász tükör ' ) szerint a büntetéspénzt 6 héten belül kellett ki-
fizetni.28 A magdeburgi jog, különösen a büntetőjog terén, nagyon sok szállal 
kapcsolódott a Szász tükörhöz, és a szász joggyűjtemény a keleti kolonizációs 
területeken is nagy ha tás t gyakorolt.29 Ennek megfelelően feltehető, hogy 
ugyanilyen határidők lehettek a lovagrendi területeken is. A megdeburgi jog 
szerint a városi bíró nem egyedül, hanem választott ülnökökkel együtt gyako-
rolta az igazságszolgáltatást.30 Ugyanez a bíráskodási forma szerepelt a 
Sachsenspiegelben is.31 Az 1233. évi kulmi kiváltságlevél viszont egyáltalán 
nem említett bírósági ülnököket. Egy 1258-ban kelt, Thorn városával kapcsola-
tos oklevélben azonban, 7 évvel a Kulmer Handfeste megújítása után, már em-
lítik a bíró mellett tevékenykedő ülnököket.32 Az oklevelek tanúsága szerint a 
13. század folyamán Poroszországban is elterjedt a bírósági gyakorlatban az ül-
nöki rendszer. Rheden városának 1285-ben megújított kiváltságlevele például 
egyértelműen rendelkezett a Schöffenek hivatalba iktatásáról: „konzulokat vá-
lasztani, hogy ülnököket állítsanak" (consules eligere ut scabinos statuere).33  

Braunsberg város 1284-ben megújított kiváltságlevele ugyancsak ülnökök (sca-
binus) választását engedélyezte.34 A Liber memoriarum Colomensis civitatis 
legkorábbi, 1330-ból származó bejegyzése 11 vagy 12 fős ülnöki kollégiumról 
szólt,35 amiből arra következtethetünk, hogy az ülnöki rendszerű bíráskodás 

25 PUB I. 1. 252. sz. 
26 von Brünneck, W.: Zur Geschichte des kulmer Oberhofes i. m. 1. 
27 Josef Pfitzner: Besiedlungs-, Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Breslauer Bistum-

landes I. Teil: Bis zum Beginne der böhmischen Hersschaft. (Prager Studien aus dem Gebiete der 
Geschichtswissenschaft 18.) Reichenberg i. B. 1926. 258. 

28 Eike von Repgow: A szász tükör. Közreadja Blazovich László, Schmidt József. Szeged 2005. 
(a továbbiakban: Szász tükör) II. 5. 2. (163.) 

29 Pfitzner, J.: Besiedlungs-, Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte i. m. 252.; Joachim Leu-
schner: Deutschland im späten Mittelalter. (Deutsche Geschichte 3.) Göttingen 1983. 90. 

30 von Brünneck, W.: Zur Geschichte des kulmer Oberhofes i. m. 3.; Heinrich Felix Schmid: 
Das deutsche Recht in Polen. Deutschland und Polen. Beiträgen zu ihren geschichtlichen Beziehun-
gen. Hg. Albert Brackmann. München-Berlin 1933. 74-76. 

31 Szász tükör III. 81. 1. (247.), III. 25. 1. (214.), III. 26. 3. (214.), III. 26. 2. (214.). 
32 PUB I. 2. 41. sz. 
33 PUB I. 2. 457. sz. 
34 Codex diplomaticus Prussicus. Urkunden-Sammlung zur ältern Geschichte Preussens. Bde 

I-VI. Hg. Johannes Voigt. Königsberg 1836-1861. (a továbbiakban: CDP) II. 6. sz. 
35 Liber memoriarum Cobnensis civitatis. (Das Kulmer Gerichtsbuch 1330-1430). Bearb. Carl Au-

gust Lückerath, Friedrich Benninghoven. (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kultur-
besitz 44.) Köln-Weimar-Wien 1999. (a továbbiakban: Liber memoriarum Colmensis civitatis) 4. sz. 



ekkorra már elterjedt és természetes volt. A poroszországi városi bíráskodásba 
tehát — annak ellenére, hogy a Kulmer Handfeste még nem szólt róla — a 13. 
század utolsó harmadára a szász és magdeburgi (s részben a sziléziai, illetve 
sváb) jogok recepciójával beépült az ülnökjog, és a Schöffenek intézménye. A 
Schöffenek kinevezése a városi tanácsok joga lett.36 A peres eljárás szabályozá-
sára, a bíróság előtti bizonyításra a kulmi kiváltságlevél 8. cikkelyében van 
némi utalás, mely szerint az ingatlannal kapcsolatos vitás ügyekben a feleknek 
tanúkat kell felsorakoztatniuk.37 

A középkori német keleti kolonizációban általános gyakorlat volt, hogy az 
alkalmazandó jog anyavárosa, különösen a büntetőjog esetében, egyben fellebb-
viteli fórummá is vált. Az Elbától keletre fekvő szláv területeken egy újonnan 
alapított város, amelyik valamelyik német város jogát vette át, fellebbviteli fó-
ruma az országhatáron túl fekvő anyaváros lett. így például a magdeburgi jog 
alapján létrejött lengyel városoknak Magdeburg jelentette a fellebbviteli bíró-
sági fórumot.38 E gyakorlat alól természetesen kivételek is voltak: Magyaror-
szágon például — Zsolnát leszámítva, melynek kiváltsága lehetővé tette, hogy 
onnan a pereket Teschenbe vigyék tovább — a többi város, akármilyen német 
városi jog is volt a helyi jog mintája, csak a királyhoz (illetve a korona illetékes 
tisztségviselőjéhez, a tárnokmesterhez) fellebbezhetett.39 Ugyanez érvényesült 
Poroszországban is. Már a lovagrendi uralom kezdetén, az 1233. évi kulmi ki-
váltságlevél 4. cikkelyének második része azt rögzítette, hogy a később alapí-
tandó városokban, egész Poroszországban, bármilyen jogi kérdésben, Kulm vá-
rosajelenti a fellebbviteli fórumot, nem pedig Magdeburg, vagy más német vá-
ros: „De ha valamilyen kétely támadna a törvényről vagy a jogszolgáltatásról, a 
kulmi városi tanácsnál érdeklődjenek a vonatkozó cikkelyekről, mert azt akar-
juk, hogy a Visztula, Ossa és Drewenz folyók között alapított többi város között 
Kulm legyen a legfőbb." (Si vero aliquis dubietatis scrumpulus de iure iudi-
ciario vei de iuris iudiciarii sententiis civitatibus emerserit in eisdem, idem 
articulus a Culmensis civitatis consulibus requiratur, quia eandem civitatem 
capitalem esse volumus ac digniorem inter alias iam constructas et, si que 
adhuc infra Wizlam, Ózzam et Driwantzam construentur),40 Az önálló tarto-
mányúri hatalom kiépítésére törekvő Német Lovagrend még alig vetette meg a 
lábát a Visztulánál, máris deklarálta, hogy Kulm legfőbb bírói fórummá nyilvá-
nításával (és a bíróválasztásba, valamint az ítélkezésbe történő beleszólással) 
végső soron saját magának tar t ja fenn a legfőbb bírói hatalmat. A Liber me-
moriarum Colmensis civitatis feljegyzései között olvasható, hogy maga a nagy-

36 Emil Steffenhagen-. Deutsche Rechtsquellen in Preussen vom 13-16. Jahrhundert. Leipzig 
1875. 96.; Hans Wermbter: Die Verfassung der Städte im Ordensland Preußen. Zeitschrift des West-
preußischen Geschichtsvereins (a továbbiakban: ZWG) 13. (1884) 7-24.; Erlen, P: Europäischer 
Landesausbau i. m. 180-181. 

37 PUB I. 1. 252. sz. 
38 Fügedi Erik-, Középkori magyar városprivilégiumok. In: Uő: Kolduló barátok, polgárok i. m. 

288.; Uő: A befogadó: a középkori magyar királyság. In: Uő: Kolduló barátok, polgárok i. m. 406.; Uő: 
Városok kialakulása Magyarországon. In: Uő: Kolduló barátok, polgárok i. m. 333.;. Schmid, H. F.: 
Das deutsche Recht i. m. 74-76. 

39 Fügedi E.: Városok kialakulása i. m. 334. 
40 PUB I. 1. 252. sz. 



mester is beavatkozott Kulm bíráskodásába.41 Kulm város legfelső bírósági ha-
tásköre egészen a 15. század utolsó harmadáig megmaradt, amikor szerepét — 
immár leplezetlenül — a nagymesteri udvari bíróság (Hofgericht) vette át.42 A 
kulmi kiváltságlevélben ez a bírósági fellebbvitelről szóló 4. cikkely az, amelyik 
először szól egyértelműen arról, hogy az oklevél nem egyszerűen csak két város 
privilégiumait tartalmazza, hanem territoriális érvényű szabályozás kíván lenni. 

A Kulmer Handfeste rendelkezett a Kulm és Thorn városoknak adott földek-
ről, valamint azok haszonvételeiről. Kulm mintegy 300 flamand Hufe^ nagyságú 
területet kapot t Ust falu határától a Visztula folyásirányában haladva egészen 
a Rense-tóig, majd onnan Rude és Lunawe falvakig. A város határa innen köz-
vetlenül addig az útig tart , amelyik a Szűz Mária szigetig vezet, majd Grobone 
falu határáig, ahonnan pedig a Browinának nevezett völgyig. Thorn földjeinek 
határa a kujáviai püspökség határától a Visztula mentén 1 mérföld hosszan és 
fél mérföld szélességben elterülő területeket foglalta magába.44 A két város ha-
tárainak megállapítása a városi joghatóság alá tartozó terület kijelölését is je-
lentette.45 Mindkét város polgárait megillették a nekik adományozott erdőkből, 
rétekből és szántókból származó haszonvételek, kivéve a folyón (azaz a Visztu-
lán) lévő szigeteket és a hódzsákmányt.46 A Visztula legfontosabb hajózható fo-
lyóként, fő közlekedési útvonalként a kezdetektől kulcsszerepet játszott a lo-
vagrendi területek megszerzésében és későbbi közlekedésében, ezért a száraz-
földi utakhoz hasonlóan azt a Német Lovagrend minden szakaszán a saját 
fennhatósága alatt tartotta, ellenőrzésére pedig a szigetek természetes őrhely-
ként kínálkoztak.47 A hódzsákmánnyal történő rendelkezés jogát a Német Lo-
vagrend szintén fenntartot ta a maga számára, feltehetően azért, mert 1233-
ban, a hódítások kezdetén, az eredeti adománylevél kiadásakor még ez volt az 
egyetlen értékesíthető, piacképes terméke a lovagrendi területeknek. A közép-
korban a hódprém a legértékesebb prémek közé tartozott. 1222-ben Opeln her-
cege, Kázmér is úgy adományozta el Ujester földjét a breslaui püspöknek, hogy 
a vizek szabad hasznosítása nem terjedt ki a hód vadászatára.48 A hódvadászat 
jogának fenntartásában a fő ok azonban nem önmagában az értékes prém el-
adásában rejlő esetleges haszonszerzés lehetősége volt, hanem sokkal inkább 
egy értékes „termék" feletti tartományúri rendelkezési jog kinyilvánítása, a 
territoriális hatalom igényének deklarálása.49 Érdekes ugyanakkor, hogy a vi-
zekhez kapcsolódóan a kulmi kiváltságlevél a hódvadászatot megtiltotta, a vid-
rák vadászatát azonban nem, noha azok prémje is értékesnek számított. (A ha-

41 Liber memoriarum Colmensis civitatis 370. sz. 
42 Mailek, J.: Das Kulmer Recht im Ordensland i. m. 325. 
43 Ennek nagyságára az alábbiakban még visszatérünk. 
44 PUB LI. 252. sz. 
45 Wilhelm von Brünneck: Zur Geschichte des altpreußischen Jagd- und Fischereirechts. Zeit-

schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung. Weimar 1918. 90. 
46 PUB I. 1. 252. sz. 
41 Pósán László: Halászati jog a középkori Poroszországban. (Collectio Iuridica Universitatis 

Debreceniensis II. Szerk. Pósán László.) Debrecen 2002. 25. 
48 Pfiztner, J.: Besiedlungs-, Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte i. m. 290. 
49 von Brünneck, W.: Zur Geschichte des altpreußischen Jagd- und Fischereirechts i. m. 90. 



lászok számára persze a halakkal táplálkozó vidra kártékony állat volt, ezért le-
hetséges, hogy a lovagrend emiatt nem korlátozta elejtésüket.) 

A hódvadászat mellett a Német Lovagrend önálló tartományúri hatalmi 
igényének még egyértelműbb kifejezése a halászattal kapcsolatos rendelkezé-
sekben nyilvánult meg. A középkorban ugyanis a halászat a tartományúri önál-
lósághoz és hatalomhoz fűződő jog volt, ezért halászni csak az ezt engedélyező 
kiváltságlevél, s az abban rögzített feltételek alapján lehetett. A Német Lovag-
rend II. Frigyes császár 1226. évi rimini bullájából származtatta tartományúri 
jogait, s ebben a császár úgy rendelkezett, hogy a folyók és a tengerek használa-
ta (azaz halászata) u tán a Rend tetszése szerint állapíthat meg adókat, úgy, 
ahogyan azt akarja és hasznosnak véli, mert a porosz földek és vizek minden 
szolgálattól és járadéktól mentesen a lovagok szabad, kötöttségek nélküli tulaj-
donát képezik.50 A kulmi kiváltságlevélben a Német Lovagrend egyértelműen 
rögzítette, hogy a halászóvizek feletti tulajdonjog őt illeti. Thorn és Kulm váro-
sok polgárainak, valamint a poroszok ellen hadakozó, és a Visztulánál megtele-
pedő kereszteseknek az oklevél 12. cikkelyében azonban engedélyezte a halá-
szatot, de csak korlátozottan. Azok, akiknek a birtoka mellet halászatra alkal-
mas tó vagy folyóvíz volt, saját szükségletre bármilyen eszközzel halászhattak, 
kivéve a nagyobb halmennyiség kifogására (azaz értékesítésre) is alkalmas, 
newodnak nevezett nagy hálót: „Mindazonáltal kizárólag saját étkezésre szaba-
don halászhatnak, kivéve a newodnak nevezett nagy halászhálóval" (Si vero maior 
fuerit, quocumque instrumento in eo piscari voluerit ad commodum dumtaxat 
mense sue, preter rete, quod newod dicitur, habeat liberam facultatem).51 Ahogyan 
Glogau hercegének 1253. évi adománylevele tanúsítja, a hálóval történő halászatot 
Sziléziában sem engedélyezték.52 A Kulmer Handfeste tehát az egyes birtokosok-
nak, polgároknak csak korlátozott halászati jogot biztosított. A halászathoz 
igénybe vehető eszköz korlátozása nemcsak a kifogható hal mennyisége szem-
pontjából szabott kereteket, hanem időben is korlátozta a halászatot, mert a 
newodnak nevezett háló a jég alatti, téli halászatra is alkalmas volt. Ennek hiá-
nyában viszont a tél beköszöntével a saját szükségletre történő halászat gya-
korlatilag lehetetlenné vált.53 A kiváltságlevél 2. és 3. cikkelye Kulm ésThorn 
városoknak (s nem az egyes polgároknak) birtokhatáraikon belül a Visztula és 
a Rense-tó vizében korlátozások nélküli halászatot is engedélyezett.54 Ezeknél 
a vizeknél a városok vezető testületei dönthettek azok hasznosításáról. A városi 
piacokon eladásra került édesvízi halak többsége minden bizonnyal ezekből a 
városi használatú halászó vizekből származtak, ahol a városi magisztrátus en-
gedélyével városi halászok űzhették mesterségüket. A Liber memoriarum Col-
mensis civitatis számos feljegyzése szól például kulmi halászokról (piscator; 

50 PUB I. 1. 56. sz. 
51 PUB I. 1. 252. sz. 
52 Pfitzner; J.: Besiedlungs-, Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte i. m. 291. 
53 Pósán L.: Halászati jog a középkori Poroszországban i. m. 24—25. 
54 PUB I. 1. 252. sz. 



vischer, fischer).55 Az, hogy egy folyón csak meghatározott szakaszon engedé-
lyezték a halászatot, a magdeburgi jogból került át a kulmi kiváltságlevélbe.56 

A halászat mellett a Kulmer Handfeste a vadászat kérdéséről is rendelke-
zett. A 14. cikkely előírása szerint a kulmi és thorni polgárok bizonyos korláto-
zásokkal vadászhattak földjeiken. Vaddisznó, medve és szarvas (és a már emlí-
te t t hód) kivételével bármilyen vadat elejthettek, de azok első lapockáit kötele-
sek voltak a Német Lovagrendnek beszolgáltatni.57 Ez a fajta korlátozott vadá-
szati jog a dél-németországi, elsősorban württembergi gyakorlatból került át 
Poroszországba azzal a különbséggel, hogy a délnémet területeken egyetlen vad 
sem jelentett kivételt.58 A magyarországi telepes városok esetében is szabályoz-
ták az oklevelek a vadászat jogát.59 A kulmi kiváltságlevélnek bizonyos állatok 
elejtésére vonatkozó korlátozásában a korabeli németországi joggyakorlat ha-
tása érhető te t ten. A német tartományok többségében ugyanis a 13. századra a 
nagyvadak (medve, szarvas, vaddisznó) vadászata egyre inkább tar tományúri 
előjog lett.60 Érdekes ugyanakkor, hogy az adománylevél a térség egyik legna-
gyobb testű vadját, a bölényt például — eltérően a szarvastól — nem sorolta a 
vadászati tilalom alá eső állatok közé. A halászathoz hasonlóan a Német Lovag-
rend a vadászattal kapcsolatosan is a tartományúri hatalom vitathatatlan birto-
kosaként viselkedett, hasonlóan a német tartományi fejedelmekhez. A biroda-
lomban ugyanis csak a territoriális hatalom birtokosai adományozhattak erdő-
höz kapcsolódó jogokat, így vadászati jogot is.61 Az erdőkre, erdőhasznosításra 
vonatkozó jogok egyre következetesebb érvényesítése a 14. századtól már számos 
német fejedelemségben hozzájárult a tartományúri hatalom fokozatos erősítésé-
hez.62 

A kulmi kiváltságlevél 6. cikkelyében a Német Lovagrend ígéretet te t t 
arra, hogy sem Kulm, sem pedig Thorn városában nem birtokol olyan ingat-
lant, amelyik nem tartozik a városi magisztrátus hatásköre alá. Ha egyházi 
szervezetként, szerzetesrendként mégis kapna valakitől kegyes adományként 
ilyet, akkor azt csak arra fogja használni, amire korábban is használták.63 Arra 
vállalt kötelezettséget, hogy az ily módon tulajdonába került ingatlanok jogál-
lása változatlan marad, azaz a város határán .belül a tartományúri hatalom sem 

55 Liber memoriarum Colmensis civitatis 368, 334b, 332, 423, 316a, 310a, 302a, 297a, 
378a , 384a, 302b. sz-ok. 
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rendelkezhetett a városi jog hatálya alá nem tartozó ingatlanállománnyal. Ez 
azt jelentette, hogy a lovagoknak adományozott vagy hagyományozott házak, 
műhelyek, raktárak, telkek stb. u t án ugyanúgy kellett a városnak cenzust fi-
zetni, mint korábban.64 Miután a városi adó kivetésének alapja általában a vá-
rosi ingatlan volt, a polgárok elemi érdeke azt diktálta, hogy ez az adó minél 
több ingatlantulajdonos között kerüljön felosztásra. Ha városi telkek olyanok 
birtokába kerültek, akik valamilyen okból nem voltak a polgárok közös tehervi-
selésébe bevonhatók, akkor több adó esett egy-egy adóköteles ingatlanra.65 

Mind Kulm, mind Thorn város esetében a lovagrendi vár felépítése megelőzte a 
polgári település kialakulását, ezért a Rend arra is ígéretet tett, hogy a neki 
adományozott városi ingatlanokhoz hasonló feltételeket fog érvényesíteni a 
már meglévő rendházaira (váraira) is.66 Az oklevél ezen artikulusa a városi au-
tonómia fontos elvi deklarálása volt ugyan, de tényleges érvényesülését több té-
nyező már a kezdetektől kérdésessé tette. A város határain belül egy megerősí-
tett lovagrendi rendház léte már önmagában is a tartományúi- kegyétől tette füg-
gővé a városi autonómia kereteinek tiszteletben tartását. Másrészről a Német Lo-
vagrend — mint egyházi testület — nem tartozott a világi bíróság, így a szóban 
forgó városok joghatóságának illetékessége alá.67 

A folyami átkelőhelyek, a kompok vagy hidak, melyek kincstári bevételi 
forrást is jelentettek, a középkorban szintén a tartományúri jogok közé tartoz-
tak.68 A kulmi kiváltságlevélben a Német Lovagrend ugyancsak rendelkezett a 
Visztulán történő átkelés kérdéséről. Az 5. cikely szerint az 1251-ben megújí-
tott adománylevélben a Rend a fennhatósága alá vonta a visztulai kompokat, s 
ezzel együtt a r é w á m bevételeket. Az eredeti, 1233. évi oklevél még komptartá-
si jogot biztosított Kulm és Thorn városoknak, és őket illette a révpénz is. (Az 
oklevélben lényegében ez az egyetlen olyan cikkely, ahol konkrétan is szó van 
arról, hogy az eredeti oklevélhez képest milyen módosítás történt.) Az 1251. évi 
megújított kiváltságlevél már csak azt engedte meg a két városnak, hogy évi 
meghatározott összegért bérbe vegyék a lovagrendtől a visztulai átkelők mű-
ködtetésijogát. A révek (azaz a kompok) feletti felügyeletet a Rend fenntartot-
ta magának, és előírta, hogy tagjai, valamint szolgálói és emberei a révpénz 
megfizetése nélkül, ingyen vehessék igénybe a kompokat. Amennyiben a váro-
sok által bérbe vett kompoknál a révész megtagadná a Rend lovagjainak, tagjai-
nak, embereinek ingyenes átvitelét, büntetésül 4 Schillinget köteles fizetni. A 
cikkely arról is rendelkezett, hogy a kompok u tán fizetendő bérleti összeget a 
városok bírái és tanácsosai, valamint a Rend tagjai közös megegyezéssel állapít-
sák meg.69 Ez lehetővé tette azt, hogy a bérleti összeget az adott átkelőhely 
mindenkori forgalmához, azaz jövedelmezőségéhez igazítsák. A 14. századi ada-

64 Boockmann, H.: Der Deutsche Orden i. m. 127-128. 
65 Fügedi E.: Középkori magyar városprivilégiumok i. m. 272. 
6 6 PUB I. 1. 252. sz. 
67 Boockmann, H.: Der Deutsche Orden i. m. 128. 
68 Erich Maschke: Die Brücke im Mittelalter. Historische Zeitschrift. 224. (1977) 268. 
6 9 PUB I. 1. 252. sz. 



tok például egyértelműen azt mutatják, hogy a thorni rév sokkal jövedelme-
zőbb volt, mint a kulmi.70 

A kulmi adománylevél mentesítette Kulm és Thorn polgárait minden jog-
talan adóteher, beszállásolási kötelezettség, és más méltánytalan járadék fize-
tése alól (9. cikkely).71 Amikor 1211-ben a Német Lovagrend elfogadta II. And-
rás magyar király barcasági adományát, maga is mentességet kapott az erdélyi 
vajda vendégül látása (beszállásolása) terhe alól.72 De Európa-szerte a városok 
privilégiumai közé tartozott a királyi vagy tartományúri tisztségviselők beszál-
lásolása alóli mentesség. A városokba csak azok szállásolhattak be, akiknek ezt 
a városi magisztrátus engedélyezte, de az igénybe vett szolgáltatások „igazsá-
gos árát" (azaz valós árát) kötelesek voltak megfizetni.73 

A 10. cikely az öröklési jogról rendelkezett. Kulm és Thorn polgárai, to-
vábbá a lovagrendi területeken megtelepedett keresztesek és telepesek flamand 
öröklési joggal kapták adományaikat, birtokaikat, ami mindkét nembéli örökö-
sök (eorum heredibus utriusque sexus) számára lehetővé tette az öröklést.74 A 
flamand jog ugyanakkor a férj halála esetén a feleség öröklési jogát is elismerte, 
míg a Sachsenspiegel vagy a magdeburgi jog ezt nem tartalmazta. A flamand 
öröklési jog értelmében, ha meghalt az apa, a javak harmada az özvegyet, két-
harmada pedig, nemtől függetlenül, gyermekeit illette. Az örökített javak har-
madolása a frank szokásjogból került át a flamand jogba.75 Abban az esetben 
azonban, ha egy lány a szülei, rokonai beleegyezése nélkül ment férjhez, elve-
szítette örökösi jogát. A női öröklés gyakorlata már a 12. századtól fontos részét 
alkotta a flamand jognak.76 A flamand öröklési jogról minden bizonnyal már az 
eredeti, 1233. évi Kulmer Handfeste rendelkezhetett, mert Quidin várának és a 
hozzá tartozó birtokoknak az eladományozásáról szóló 1236. évi oklevélben a 
„mindkét nembéli örököseik" és „az általános jog szerint örökölt birtok" (suis 
heredibus utrisque sexus ...jure perpetuo hereditarie possidenda) megfogalma-
zás szerepel.77 Az öröklésen túl a ius flamingicum vagy ius Flamingorum örö-
kösök hiányában szabad végrendelkezési jogot is jelentett, továbbá meghatá-
rozta a határhasználatra, szántóművelésre vonatkozó szabályokat. Magában 
foglalta a már korábban kialakult telepes gyakorlat alapelvét, hogy a földesúri 
vagy tartományúri adózás alapja a telek, az összeg pedig a birtoknagysághoz 
igazodik, és semmilyen személyi függéshez kötődő szolgáltatás sincs.78 Ebből 

70 Jürgen Sarnowsky: Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen (1382-1454) 
Köln 1993. 206. 

71 PUB I. 1. 252. sz. 
72 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen I. Hg. Franz Zimmermann, 

Carl Werner. Hermannstadt 1892. (a továbbiakban: UB) 19. sz. 
73 Fügedi E.: Középkori magyar városprivilégiumok i. m. 273-274. 
74 PUB I. 1. 252. sz. 
75 Pfitzner; J.: Besiedlungs-, Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte i. m. 367-373. 
76 Kleinau, H.: Untersuchungen über die Kulmer Handfeste i. m. 256. 
77 CDP I. 46. sz. 
78 Adrienne Körmendy: Melioratio terrae. Vergleichende Untersuchungen über die Siedlungs-

bewegung im östlichen Mitteleuropa im 13-14. Jahrhundert. Poznan 1995. 83.; Szűcs Jenő: Az utol-
só Árpádok. (História Könyvtár - Monográfiák 1.) Bp. 1993, 35, 201-204.; Solymosi László: A földes-
úri járadékok új rendszere a 13. századi Magyarországon. Bp. 1998. 7.; Schröder, R.: Lehrbuch der 
deutschen Rechtsgeschichte i.m. 485.; Fügedi E.: Középkori magyar városprivilégiumok i. m. 259, 270. 



következően az egyes telkek birtokosai megváltozhattak anélkül, hogy az a te-
lekhez kapcsolódó járadékokat érintette volna, azaz a flamand jog, hasonlóan 
más úgynevezett „német" telepes jogokhoz, a telkek szabad elidegeníthetőségét 
is magába foglalta.79 A Kulmer Handfeste 15. cikkelye oly módon szabályozta az 
ingatlanok elidegenítését, hogy a birtokforgalom felett biztosította a Német Lo-
vagrend ellenőrző szerepét. Birtokot, ingatlant csak a Rend jóváhagyásával volt 
szabad eladni, s csak olyan vevőnek, akinek a személyével a Rend is egyetértett. 
Ugyancsak ebbe a cikkelybe foglalták bele azt, hogy a különböző kötelezettsé-
gek a telkekhez kapcsolódnak (Ipsis etiam hanc centulimus libertatem, ut bona 
sua, que a domo nostra possident, vendendi talibus sane, qui terre ac domui 
nostre bene conpetant, habeant facultatem, ita ut hii, qui ea emerint, de manu 
fratrum suscipiant et domui nostre ad idem ius, idemque servicium teneantur, 
quod illi nobis exinde facere debuerunt, et nos ea ipsis porrigere sine ulla diffi-
cultate debemus).80 Az ezt követő részből kiderül, hogy a lovagrend elsősorban a 
katonai szolgálathoz kötött birtokok elidegenítésével kapcsolatban tar tot ták 
fontosnak jóváhagyása előírását, s nem a városi polgárok vagy cenzusfizető pa-
rasztok esetében. Egy viszonylag nagyobb birtokból, ha valamilyen szükség-
helyzet miatt tulajdonosa erre kényszerült, legfeljebb csak 10 Hufe föld volt el-
idegeníthető (vagy az egész birtok), de a megmaradt birtok után ugyanazt a ka-
tonai szolgálatot kellett teljesíteni, mint eredetileg. A vevő a megvásárolt földek 
után (ha csak nem az egész birtokot vásárolta meg) könnyűfegyverzetű lovas-
ként volt köteles hadakozni. (Licentiamus etiam, si forte aliquis antedictorum 
civium necessitatis causa allodium suum vei X mansos ad maius ab aliis bonis 
suis separare voluerit et vendere separatim, is idem ius, idemque servicium 
domui nostre debebit facere de reliquo, quod prius de toto noscitur debuisse. Is 
vero, qui idem allodium vei X mansos emerit, debbet ratione eiusdem allodii 
cum armatúra, que plata vulgariter dicitur, et aliis levibus armis et uno equo ad 
arma talia conpetente domui nostre ad tale obsequium esse astrictus, quale 
inferius plenius describetur. )81 Az esetleges túlzott birtokkoncentrációk megelő-
zése érdekében a következő, 16. cikkely megszabta, hogy azok, akik személyre 
szóló birtokadományt kaptak a lovagrendtől, másik ilyen adománybirtokot egész-
ben, egyben már nem vehetnek meg.82 

Az adománylevél 23. cikkelyében a Német Lovagrend előírta, hogy Poroszor-
szágban mindenhol az egyes telkek kimérésénél a flamand Hufe méretét kell ala-
pul venni: „Továbbá megszabjuk, hogy a telkek nagyságának megállapításakor a 
flamand mértéket kövessék" (Item quantitatem mansorum iuxta morém flamingi-
calem statuimus observari),83 Ebből következően a Német Lovagrend államban a 
flamand Hufe jelentette a telekméretet, s az úgynevezett kulmi vagy porosz Hufe 
azonos volt a flamand teleknagysággal.84 Ennek pontos méretét a Geometria Cul-
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mensis című könyvből ismerjük, melynek ismeretlen szerzője 1400 táján Konrád 
von Jungingen nagymester megbízásából összeírta a Poroszországban használatos 
mértékeket. Eszerint a telkek kiméréséhez, és általában a hosszúság megállapítá-
sához a következő mértékeket kellett használni: kötél, rúd, rőf, láb, tenyér, ujj.85 

Ezeket a mértékeket már a Liber memoriarum Colmensis civitatis feljegyzései is 
tartalmazták.86 Négy ujj jelentett egy tenyeret, négy tenyér volt egy láb, s két láb 
felelt meg egy kulmi rőfnek (elle / ulna). Hét és fél rőf (= 15 láb) volt egy rúd 
(Rute), s 10 rúd tett ki egy kötelet (Seil / seyl). A 3 kötél hosszú és 1 kötél széles te-
rület jelentett 1 holdat (Morgen / iugerum), s 30 hold volt 1 Hufe (mansus). A 
kulmi (azaz flamand) Hufe tehát 300 Rute hosszú és 10 Rute széles területet jelen-
tett.87 Egy Rute kb. 4,32 méternek felelt meg, így a mai területmértékek szerint 1 
Hufe 43,2x1296 méteres földterületet jelentett, azaz 16,8 hektárt.88 

A flamand mérték szerinti teleknagyság Sziléziába és Kis-Lengyelország-
ban is elterjedt volt a középkorban.89 Azzal, hogy a kulmi adománylevél a fla-
mand szokás szerint telekméretet tette meg a lovagrendi területeken alkalma-
zandó birtok- és járadékfizetési egységnek, egyúttal a határhasználat rendjét, 
az ahhoz kapcsolódó nyomáskényszert is megszabta. A flamand határrendszer-
ben az egyes Hufék nem alkottak zárt egységet, egy tagban lévő területet, ha-
nem egy mansus általában három, 10-10 hold nagyságú telekrészből állt úgy, 
hogy a Hufe egy része a határhasználati szabályozásból következően a település 
közös használatú, osztatlan földje (Allmende) maradt.90 Művelés szempontjából 
egy Hufe több parcellából (Gewende) állt. A flamand (s így a kulmi vagy porosz) 
Hufe nem foglalta magába a házhelyet és az ahhoz tartozó udvart, kertet. Ez 
utóbbiak kü lön ju t t a tásnak számítottak, s nem minősültek járadékköteles bir-
tokrésznek.91 

Az örökléssel, teleknagysággal, határhasználattal kapcsolatosan a Német 
Lovagrend ismét önálló tartományúri hatalom birtokosaként rendelkezett, me-
lyek nem csak Kulm és Thorn városára, hanem uralmi területe egészére vonat-
koztak. A kiváltságlevél 13. cikkelye a két város polgárai számára engedélyezte, 
hogy földjeiken, ha azon patak folyik keresztül, a lovagrend hozzájárulásával 
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malmot építsenek. Amennyiben több malom működtetésére is alkalmas folyó 
található birtokuk mellett, újabb malmot csak abban az esetben építhettek, ha 
az első malom építési költségeinek egyharmadával azonos összeget fizetnek a 
lovagrendnek, a felépített s működő malom bevételének harmadát pedig folya-
matosan befizetik a Rend kincstárába.92 Európában a malomtartás tartomány-
úri jog volt, s a tar tományúr rendszerint cenzusfizetés ellenében adományozta 
el ezt a kiváltságot, de a malomépítés jogát általában mindig megtartotta magá-
nak.93 A Kulmi adománylevél viszont a Német Lovagrend engedélyével lehetővé 
tette a malomépítést és a malomtartást. A lovagrend későbbi, malmokra vonat-
kozó okleveleinek tanúsága szerint azonban a Rend élt engedélyezési jogával, 
és csak nagyon ritka esetben járult ahhoz hozzá, hogy valaki a földjén maga 
építsen s üzemeltessen malmot. A 13-14. századi Poroszországban a malmok 
feletti ellenőrzést a lovagok szigorúan kezükben tartot ták. Annak ellenére, 
hogy a Kulmer Handfeste deklarálta a malomépítés és malomtartás szabadsá-
gát, a lovagrendi államban ez de facto sehol sem volt így. A Rend, mint tarto-
mányúr, az egész országban megtartotta magának a vízi- vagy szélerővel műkö-
dő malmok építésének és működtetésének a jogát. Ezzel együtt a malmok után 
fizetendő járadékszámítási módja is megváltozott. Míg a kulmi adománylevél a 
malom bevételének harmadát írta elő befizetési kötelezettségként, a későbbi 
gyakorlat fiskális szempontból állandóbb jövedelmet garantáló számítási alapot 
teremtett: a cenzust a malomkerekek száma után állapították meg, függetlenül 
a mindenkori bevételektől.94 A Német Lovagrend — mint tar tományúr — ma-
gának tar tot ta fenn a vizek (tavak, folyók) feletti rendelkezés, és azok hasznosí-
tására vonatkozó jogot, a hódvadászat a sókitermelés és a fémbányászat mono-
póliumát, a vas kivételével, amit bárki bányászhatott (11. cikkely). A fémbányá-
szati monopóliumjog írásba foglalásakor, a kulmi kiváltságlevél kiadásakor a po-
rosz területek túlnyomó része még ismeretlen földnek számított, így a Német Lo-
vagrend még nem tudhatta, hogy leendő országában a fémbányászat a későbbiek-
ben sem fog semmilyen szerepet sem játszani, mert a porosz földeken nem voltak 
érclelőhelyek, sehol sem lehetett rezet, ezüstöt vagy aranyat találni.95 A kulmi ki-
váltságlevél kiállításakor tehát a Rend előrelátóan rögzítette az őt illető jogokat, s 
aranybányászat esetén a sziléziai, ezüstlelőhelyeknél pedig a freibergi (meißeni) 
bányajogot kellett volna alkalmazni.96 

A kiváltságlevélben a Német Lovagrend megszabta a nagyobb birtokado-
mányban részesültek (illetve majdan részesülők) kötelezettségeit. A 17. cikkely 
szerint azok, akik 40, vagy annál több Hufe nagyságú birtokkal rendelkeztek, 
csatalóval, nehézpáncélos lovasként voltak kötelesek katonáskodni, és két to-
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vábbi, könnyebb fegyverzetű lovast kellett kiállítaniuk. Akiknek 40 Hufénál ki-
sebb birtokuk volt, mellvérttel és egyéb könnyebb fegyverzettel, lovasként vol-
tak kötelesek a poroszok és minden más, Kulmerlandra törő ellenség ellen had-
ba vonulni, amikor azt a Rend elrendelte. Amikor azonban a poroszokat majd 
sikerül legyőzni és meghódoltatni, akkor a kulmerlandi terület birtokosai men-
tesülni fognak a hadjáratokban való részvétel kötelezettsége alól, s csak a tarto-
mány védelmében kell majd fegyveres szolgálatot ellátniuk.97 A középkori né-
met kolonizációs területek közül a hadjáratokban (expeditiones) való részvételi 
kötelezettség leginkább az Elba-Saale vidékén volt gyakorlat, míg Sziléziában 
inkább csak a tartomány (ország) védelmének kötelezettsége terhelte az itt 
megtelepedett birtokosokat, lovagokat. Úgy tűnik, a kulmi kiváltságlevél meg-
próbálta ötvözni ezt a két formát.98 A breslaui püspökségben a német jogon élő 
birtokosok például mentesültek a határokon kívüli katonai szolgálat alól, s ha a 
sziléziai herceg hadjáratra indult, akkor saját költségükön három felfegyver-
zett emberrel egy-egy hercegi vár védelmére voltak kötelesek vonulni mindad-
dig, amíg a herceg vissza nem tér t az országba. Itt tehát a védelmi kötelezettség 
nem esetleges külső támadás esetén lépett érvénybe, hanem minden hadjárat 
alkalmával.99 A Kulmer Handfeste 18. cikkelye előírta, hogy mindazok, akik a 
Német Lovagrendtől örökíthető és szabad birtokot kaptak, a katonai kötele-
zettségen tül a Rend tartományúri és földesúri hatalmának joghatóságának el-
ismeréseként évente úgynevezett „elismerési járadék"-ot kötelesek fizetni: 1 
kölni vagy 5 kulmi dénárt, továbbá 2 márka súlyú viaszt. A katonai szolgálatot 
teljesítő birtokosokat a Rend jóindulatáról és védelméről biztosította.100 Az elis-
merésijáradék fizetése a fennálló jogi helyzetet és viszonyt volt hivatva kifejez-
ni, azt, hogy Kulmerlandon, s majd később egész Poroszországban a Német Lo-
vagrend nem hűbér-, hanem csak úgynevezett szolgálati birtokokat adományo-
zott. Egy nemes vazallus ugyanis az Európában érvényes hűbérjogok többsége 
szerint semmilyen rendszeres járadékot sem fizetett seniorának.101 A Rend enge-
délyéhez kötötten, de a kulmi kiváltságlevél szabadon eladhatónak nyilvánította 
az ingatlant, a földbirtokot, s ez szintén nem az adományok hűbéri jellegét mutat-
ja. A Kulmer Handfestére erős hatást gyakorló szász jogszokások hűbérjogra vo-
natkozó részei sem tartalmaztak az adománybirtokokra vonatkozóan elismerési 
járadékot, vagy szabad elidegeníthetőséget.102 A kiváltságlevél tanúinak felsorolá-
sában ugyan a „feodales verő" kifejezés fordul elő, de ez — a későbbi oklevelek szö-
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vegezési gyakorlata alapján — nem a hűbéri viszonyból ismert 'vazallus' érte-
lemben, hanem egyszerűen a „megadományozott" szinonimájaként szerepelt. 

A 19. cikkely az elismerési járadék, illetve bármely egyéb jellegű fizetési 
kötelezettség határidőre történő be nem fizetésével kapcsolatosan úgy rendel-
kezett, hogy 15 nap elteltével 10 Schilling, újabb 15 nap u tán ismét 10 Schilling 
bírságot kell fizetni. Ha harmadszor is eltelik 15 nap, és az adós még mindig 
nem rendezte tartozását, újabb 10 Schilling, azaz összesen 30 Schilling bünte-
tést kell fizetni az elmaradás összegén felül. Ezzel együtt az elmaradások befi-
zetéséig a mulasztók javait a Német Lovagrend zálogként lefoglalta, amit csak 
az adósság megfizetése után kaphattak vissza.103 A 13. században még ritkaság 
számba ment egész Európában az, hogy a lefoglalási és végrehajtói jogot egy 
egész terri tóriumra egységesen érvényes szabályként alkalmazták volna. Ebből 
a szempontból a Kulmer Handfeste igen korai példát jelentett.104 A befizetések 
elmulasztása esetén érvényesített háromszor 15 napos türelmi idő (6 hét és 3 
nap) viszont az „Isten békéje" elvének befolyására és hatására számos városi 
jogba bekerült.105 A cenzust és az elismerési járadékot egyaránt minden évben 
Szent Márton napján (nov. 11.), vagy az azt követő 15 napon belül kellett befizet-
ni.106 A Német Lovagrend rendelkezéseihez képest az Elba-vidék telepes falvaiban 
sokkal szigorúbban szankcionálták a cenzusbefizetések elmaradását. Az ilsenbur-
gi kolostor birtokain például annak, aki egy meghatározott ideig nem tett eleget fi-
zetési kötelezettségének, a következő nappal duplájára emelkedett az általa fize-
tendő cenzus mértéke, a harmadik napon pedig a háromszorosára.107 

A 20. cikkely rendelkezése értelmében, ha valaki, aki katonai szolgálattal 
tartozott a Német Lovagrend felé, távolléte miatt nem tudott részt venni egy 
hadjáratban, az ő költségére a városbírónak kellett gondoskodnia őt helyettesí-
tő fegyveresről. Amennyiben valaki úgy hagyná el Poroszországot, hogy nem 
tett eleget a Rend felé fennálló kötelezettségeinek, azaz még arra sem biztosí-
tott fedezetet, hogy távollétében más tegyen eleget a hadba hívási felszólítás-
nak, akkor 18 héten (több mint egy negyedéven) keresztül ezt a tényt 3 alka-
lommal közhírré kellett tenni. Ilyen esetben ugyanis a katonaállítás költségeit 
másnak — a városoknak, a többi birtokosnak vagy magának a lovagrendnek — 
kellett állnia, mert a hódítás kezdetén a rend nem mondhatott le egyetlen fegy-
veresről sem. Ha ezen a 18 héten belül az érintett személy nem tett eleget kár-
térítési kötelezettségének, e költségeken túl 30 Schilling büntetés t kellett fizet-
nie a Rend számára. Hat hétig minden héten nyilvánosan felszólították a bün-
tetés és a kártérítés rendezésére, s ha ennek a kötelezettségnek egy éven belül 
nem tett eleget, a lovagrend összes javait lefoglalta mindaddig, amíg tartozásait 
nem rendezte.108 
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Még azt megelőzően, hogy Poroszország egyházjogi viszonyai rendeződtek 
volna (az it t létesítendő négy püspökségekről csak a kulmi adománylevél kiadá-
sa után 10 évvel rendelkezett IV Ince pápa)109 a Német Lovagrend a kulmi ki-
váltságlevélben egyházi kérdéseket is szabályozott. A 7. cikkely megfogalmazá-
sa szerint egyértelműen magának tar tot ta fenn a templomok feletti patrónusi 
jogot, s ezzel a plébános kinevezésének a jogát: „ugyanezekben a templomok-
ban rendházunknak ta r t juk fenn a patrónusi jogot, hogy azokban a megfelelő 
plébánosokról gondoskodjunk" (... in eisdem ecclesiis ius patronatus nostre domui 
retinemus, eis in plebanis ydoneis provisuri).u0 A patrónusi jog csak akkor ke-
rülhetett át más kezébe, ha azt a lovagrend külön, személyre szóló kiváltságle-
véllel eladományozta, illetve a püspökségek létrejötte (1243) után a püspöki 
territóriumokon ez a jog átkerült a püspökök és a káptalanok kezébe.111 A pat-
rónusi jog alapján a Német Lovagrend a kezdetektől egy-egy klerikus rendtagot 
igyekezett plébánosnak kinevezni, mert ennek révén közvetlen befolyást sze-
rezhetett a hívek közösségére. Ennek különösen a városokban tulajdonított 
nagy szerepet, ahol arra vállalt kötelezettséget, hogy nem tar t fenn magának a 
városi jogkör alá nem eső ingatlanokat.112 A Német Lovagrend patrónusi jogát a 
porosz területeken a plocki püspök és káptalan már korán, 1230. március 17-i 
oklevelében elismerte, azaz még Thorn s Kulm megalapítása (1231, 1232) 
előtt.113 Az Elbától egészen a Déli-Kárpátokig számos példát találhatunk arra, 
hogy a német telepesek maguk választhatták meg papjaikat,114 a Német Lovag-
rend azonban egyáltalán nem követte ezt az egyházpolitikai gyakorlatot, a sza-
bad plébános választás elvét.115 A Rend a Wichmann magdeburgi érsek idején a 
középső Elba-vidékén kialakult telepítési szisztémát vette alapul, ami együtt 
járt azzal, hogy a plébános személyének kiválasztása a telepítő joga lett.116 IX. 

109 p u b I. 1. 143, 144, 152. sz-ok. - A porosz egyházszervezetről 1. Andrzej Radzimiiíski: Die 
Kirche im Deutschordensland Preußen in den Jahren 1243-1525: Innere Struktur und Beziehun-
gen zu den Landesherrn. Das Reich und Polen (Vorträge und Forschungen LIX.) Hg. Alexander 
Patschovsky, Thomas Wünsche. Ostfildern 2003.; Andrzej Radziminski: Der Deutsche Orden und 
die Bischöfe und Domkapitel in Preußen. Ritterorden und Kirche im Mittelalter. (Ordines mili-
tares. Colloquia Torunensia Historica IX.) Hg. Zenon Hubert Nowak. Torun 1997. 44-46.; Marc 
Löwener: Die Einrichtung von Verwaltungsstrukturen in Preußen durch den Deutschen Orden bis 
zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Wiesbaden 1998. 100-108.; Marian Dygo: Studia nad pocz^tkami 
wladztwa Zakonu Niemieckiego w Prusach 1226-1259. Warszawa 1992. 215-216. 
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113 PUB I. 1. 77, 82. sz. 
114 Vö. Körmendy, A.: Melioratio terrae i. m. 172-188.; Solymosi L.: A földesúri járadékok új 

rendszere i. m. 7.; Franz, G.: Geschichte des deutsches Bauernstandes i. m. 106.; Fügedi E.: Kö-
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115 Kleinau, H.: Untersuschungen über die Kulmer Handfeste i. m. 260. 
116 Franz, G.: Geschichte des deutsches Bauernstandes i. m. 114.; Heinrich Felix Schmid: Das 

Recht der Gründung und Ausstat tung von Kirchen im kolonialen Teile der magdeburger Kirchen-
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Gergely pápa 1237. évi privilégiuma, amely megengedte, hogy a Német Lovag-
rend saját papjai közül nevezzen ki plébánosokat a patrónusi joga alá tartozó 
templomokba, egyértelműen szentesítette a kulmi kiváltságlevél tartalmát.117 

A Kulmer Handfeste meghatározta a plébániák finanszírozását is: Kulm és 
Thorn városok templomai 4-4 Hufe földet kaptak a városi birtokokon belül, s 
további 40-40 Hufét a tar tomány egyéb területein.118 A plébániák ellátásáról 
szóló rendelkezésben szintén fontos szerepe volt a magdeburgi mintának, mert 
a magdeburgi egyháztartományban szokásosan 4 Hufe föld já r t a plébánosnak, 
amennyit a kulmi kiváltságlevél is említett.119 Igaz ez utóbbi még további birto-
kokat is ígért a thorni és kulmi plébniák számára a városoktól távolabbi földe-
ken. A Kulmer Handfeste egyik tanúja, Bernhard, Kammin püspöke már 1225-
ben városa plébániájának 4 Hufe földet adományozott, valamint még 20 Hufe, 
művelésre alkalmassá tehető irtásföldet.120 Ily módon maga a plébános is érde-
kelt lett az új szántók kialakításában, s 1233-ban tulajdonképpen ezt a példát 
vette át a Német Lovagrend is, amikor 40-40 Hufe földterületet ígért még a 
thorni és kulmi plébániáknak. Bernhard püspök jelenléte a kulmi oklevél kiállí-
tásakor valószínűsíti szerepét abban, hogy a Rend az általa alkalmazott eljárást 
követte a plébániák anyagi hátterének megteremtésekor. A templomoknak jut-
tatandó földeken túlmenően a Kulmer Handfeste az egyházi finanszírozás másik 
fontos kérdéséről, az egyházi tizedről is rendelkezett. A 21. cikkely szerint minden 
német ekéről (aratro Theutonicali) 1 véka búzát és 1 véka rozsot (unus modius 
tritici et unus siliginis) kell majd az egyházmegyék létrejöttét követően a püspök-
nek tizedként fizetni. Az oklevél meghatározta, hogy a kulmi (illetve porosz) terü-
leteken használatos véka űrtartalma, amit közönségesen csak „Scheffel"-nek ne-
veznek, azonos legyen a leslaui vékával (in mensura Wladizlaviensi, que vulga-
ri nomine 'schephel' dicitur, cui mensura Culmensis est adequata). A Hakennek 
nevezett lengyel ekéről 1 Scheffelben rögzítette a tized mértékét: „depolonicali 
aratro, quod hake dicitur, unus tritici in eadem mensura".121 Míg a tartományúri 
vagy földesúri kötelezettségeknél a teljesítések mértéke a Huféhoz (mansus / man-
sio) kötődött, az egyháznak tized gyanánt járó gabonamennyiség „ekéhez", azaz 
paraszti gazdasági egységekhez kapcsolódott, ami a telepesek esetében általában 
2-3 Huféból állt.122 A „Haken"-nek {uncus) nevezett földterület ('ekealj') először 
a Német Lovagrend és Christian, porosz missziós püspök közötti 1230. évi szer-
ződésben tűnik fel.123 A Haken {uncus) csoroszlya nélküli, csak ekevassal ren-
delkező túróekét, és egyúttal az ezzel megművelhető gazdasági egységet jelen-
tette. Amikor a kulmi adománylevélben a Német Lovagrend a kulmerlandi tér-
ség lengyel (szláv) lakosságának birtokait a Haken alapján határozta meg, az 
régi mezőgazdasági technikát, eszközt, valamint üzemszervezetet, gazdálkodá-

117 Tabulae Ordinis Theutonici. Hg. Ernst Strehlke. Berlin 1869. (a továbbiakban: Tabulae) 
354. sz. 
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120 Uo. 261. 
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122 pósán L.: A paraszti birtokok mérete i. m. 34-37. 
123 PUB I. 1. 73. sz. 



si módot egyaránt jelentett. A Haken alatt azt a területet értették, amit az 
adott talajviszonyok mellett ezzel a típusü túróekével (s a hozzá tartozó fogat-
tal) meg lehetett művelni.124 Helmold Szláv krónikája, már a 12. század közepén 
leírta, hogy mekkora igaerő kellett a Hakenhez: „egy szláv eke(alj) valójában 
két ökör vagy egy ló által megszántott [területi" (slavicum vero aratrum par 
bovum aut unus conficit equus), illetve „a [szláv] eke két ökörnek vagy egy ló-
nak felel meg" (aratro, quod duobus bovus aut uno constat equo).125 Az uncus 
terrae a lengyel területeken szintén ilyen absztrakt földhasználati egységet je-
lentett, ahogyan ezt egy 1228-ból származó oklevél is tanúsít ja: „a jó földből 
húsz eke nagyságú [terület]" (ad viginti aratra magna de bona íerra).126 A né-
met eke u t án tizedként (pro decimi) fizetendő l - l Scheffel gabona, illetve a len-
gyel eke u táni 1 Scheffel búza csekély mértékű kötelezettséget jelentett, ugyan-
is 1 Scheffel 3,6 akónak (= 36 Stof), azaz mintegy 55 liternek felelt meg.127 Más 
telepes területeken ennél magasabb volt az egyházi tized. Sziléziában például 
nem is „ekealj' (Pflug), hanem telek (Hufe) u tán kellett fizetni, Hufénként 3-12 
véka gabonát.128 A középkori német kolonizációs területek túlnyomó többségé-
nél általános gyakorlat volt az, hogy a telepesek mindenhol rögzített mértékű 
tizedet fizettek, s nem a mindenkori termés vagy állatszaporulat stb. arányá-
ban teljesítették kötelezettségüket, ahogyan például még a Sachsenspiegelben 
is szerepelt.129 A Kulmer Hadfeste 21. cikkelye szerint a tized mértékének vál-
toztathatatlanságát, akár a majdani püspökkel szemben is, a Német Lovagrend 
garantálta.130 

Az adománylevél a lovagrendi területeken érvényes pénzről is rendelke-
zett (22. cikkely). A Német Lovagrend pénzverését jogi értelemben II. Frigyes 
császár 1226. évi rimini bullája alapozta meg, mely pénzverési joggal ruházta 
fel a lovagokat.131 A Kulmer Handfeste előírása szerint „a pénz, mégpedig a 
kulmi, az egész országban érvényes legyen, és a dénárok tiszta és hamisítatlan 
ezüstből verettessenek. A dénárok mindig kötelesek megőrizni értéküket úgy, 
hogy 60 solidus 1 márka legyen, és ez a pénz 10 évente csak egyszer újíttassék 
meg, és ha megújíttatott, 12 újat 14 régi pénzérméért váltsanak be". (... sta-
tuimus, ut moneta, Culmensis videlicet, sit per totam terrarn, et ut de pure et 
mundo argento denarii fabricentur. Ipso quoque denarii intanto valore per-
petualiter perseverent, ut eorum LX solidi ponderent unam marcam et dicta 
moneta non nisi semel in singulis decenniis renovetur, et quociens renovata 
fuerit, XII novi nummi pro XIV veteribus cambiantur ...)132 Az oklevél a kulmi 

124 Pósán L.: A paraszti birtokok mérete i. m. 38-39.; Walther Kuhn: Der Haken in Altpreußen. 
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dénárok értékét a kölni pénzhez viszonyítottan 5:1 arányban szabta meg (18. 
cikkely: unum nummum Coloniensem, vei pro eo quinque Culmenses).133 A ren-
delkezésünkre álló, viszonylag gazdag okleveles anyag tanúsága szerint ez az 
értékarány a középkor további századaiban is megmaradt.134 A Német Lovag-
rend pénzverésében a kölni dénárokat vette mintául, pénzének értékét ehhez 
igazította, árfolyama a mindenkori kölni dénárokéval együtt mozgott.135 A kul-
mi adománylevél tanúsága szerint cenzus- vagy elismerési járadék fizetésénél a 
lovagrend nem ragaszkodott a porosz (kulmi) dénárokban történő fizetéshez, 
hanem a megállapított váltási arány figyelembe vételével lehetőség volt kölni 
dénárokkal is teljesíteni a kötelezettségeket. Az oklevél azon megfogalmazása, 
hogy „a pénz, mégpedig a kulmi, az egész országban érvényes legyen",136 azt je-
lentette, hogy Poroszországban egyedül csak a Német Lovagrend verethetett 
pénzt. A Kulmer Handfeste 60 solidust (Schilling) számított 1 márkának, s a 
majd 100 évvel később vezetni kezdett Liber memoriarum Colmensis civitatis 
ugyanezt a váltási arányt rögzítette.137 Ugyanakkor Kölnben 12 solidus volt 1 
márka. De a Sachsenspiegel is 12 solidust számolt 1 márkának.138 A lovagrend 
pénzverési szabályozása tehát eltért a Németországban szokásostól. Ez azt is 
jelentette, hogy a 13. század közepén 233,28 grammot kitevő kölni márkától el-
térő pénzmárkával számolt.139 A Visztula mellett államot alapító Német Lovag-
rend az itt élő lengyel (szláv) lakosság által használt mértékeket vette alapul, 
így a pénzveréshez használt márka többé-kevésbé megegyezett a lengyel már-
kával, és 190 grammot nyomott.140 A kulmi (porosz) márka így 13:16 arányban 
viszonyult a kölnihez: 1 porosz márka 13 kölni lat (6,5 uncia) értékének felelt 
meg (= 189,250 gramm, azaz kerekítve 190 gramm).141 A Poroszországban és 
Lengyelországban használatos márkasúly egyezését az az oklevél is bizonyítja, 
melyet néhány évvel a megújított Kulmer Handfeste u tán állítottak ki. Az 
1256. június 29-én kelt oklevélben többek között az olvasható, hogy a kelet-po-
roszországi Samland tartományban az ezüstöt lengyel mértékkel számították: 

133 Uo. 
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„száz sambiai márka ezüst mégpedig lengyel súly [mértékben]" (centum marchas 
Zambirnsis argenti et Polonieri ponderis).142 A kölni és a porosz dénárok közötti 
1:5 értékarányt 190 grammos lovagrendi pénzverési márkasúllyal csak oly mó-
don lehetett megvalósítani, ha a kulmi pénzérmék tisztasága, nemesfémtartal-
ma sokkal kisebb volt, mint a kölni dénároké. A német területeken a márkasúly 
lat-egységekre (1 márka = 16 lat) történő beosztása mellett a lat érték egyúttal 
a fémtisztaság kifejezésére is szolgált. Ez gyakorlatilag a nemesfémtartalom-
nak a márkasúly hányadai általi megjelölését, azaz a próbát jelentette. A 13. 
század egyik legjobb pénze, a kölni, a kor viszonylatában a legtisztább ezüstből, 
15 latos márkából készült. Egy márka (16 lat) ezüstben 15 lat színezüst és 1 lat 
réz volt, vagyis tisztasága 937,5%o volt. Az ezüst finomságának meghatározásá-
nál a lat mellett annak hányadait, a grän értékeket is számításba kellet venni 
(1 lat = 18 grän). Az ezüst tisztaságának lat és grän szerinti meghatározása a 
következőképpen alakult:143 

lat (Lot) %c grän (Grän) %c 

1 62,5 1 3,47222 
2 125,0 2 6,94445 
3 187,5 3 10,41668 
4 250,0 4 13,88880 
5 312,5 5 17,36114 
6 375,0 6 20,83337 
7 437,5 7 24,30550 
8 500,0 8 27,77783 
9 562,5 9 31,25006 

10 625,0 10 34,72229 
11 687,5 11 38,19452 
12 750,0 12 42,66675 
13 812,5 13 45,13898 
14 875,0 14 48,61121 
15 937,5 15 52,08344 
16 1000,0 16 55,55567 

17 59,02790 

18 62,50000 

Kölnben 1 solidus 12 darab, 937,5%o (15 lat) tisztaságú dénárt jelentett, 
Poroszországban azonban, ahogyan egy 1274. szeptember 5-én kelt oklevélből 
kiderül, 1 solidus csak 6 dénárnak felelt meg.144 Egy kulmi (porosz) dénár átla-
gos súlya 0,52 gramm volt, ami a kölni dénár súlyának (1,460 gramm) közelítő-

142 NPUB L 51. sz. 
143 Fengler, H. - Gierow, G. - Unger, W: Lexikon i. m. 119. 
144 PUB I. 2. 323. sz. 



leg V3 részének felelt meg.146 Arra, hogy 1 solidus nem 12, hanem csak 6 dénár 
volt, a korabeli Európában máshol is volt példa, sőt a 14. század második felé-
ben már a kölni arányokat is ez a váltóérték jellemezte.146 A lovagrendi dénárok 
tisztasága csak a kölni pénzek felének felelt meg, azaz 7,5 lat (7 lat 9 grän = 
468,75%c) volt.147 A Kulmer Handfestében meghatározott pénzláb szerint tehát 
a dénárok ötvözetének mintegy a fele réz volt, így a lovagrendi dénárok inkább 
névértékkel bíró pénzek voltak, s nem rendelkeztek komolyabb önértékkel, ne-
mesfémtartalommal. Sokkal kevesebb ezüstöt tartalmaztak, mint amennyi fi-
zetőértékkel bírtak.148 A porosz pénzek relatíve alacsony ezüst tar ta lma és 
hosszú forgalmi időtartama elsősorban abból adódott, hogy a porosz területe-
ken nem voltak színes- és nemesfém bányák, a pénzverés alapanyagait impor-
tálni kellett. Az 1:2 fémtisztaság és 1:3 súlyarány együttesen a kölni és a porosz 
dénárok esetében ténylegesen 1:6 értékarányt eredményeztek. A kulmi ado-
mánylevélben foglalt 1:5 érték azt jelentette, hogy a Német Lovagrend által 
megszabott árfolyam mintegy 20%-kal felértékelte a kulmi (porosz) dénárokat 
a kölnihez képest, míg a kölni pénzt Poroszországban valódi értékéhez mérten 
20%-kal alacsonyabb értékben számolták.149 A középkorban általános gyakor-
lat volt, hogy adott területen teljes névértékben többnyire csak a pénzverési jo-
got gyakorló hatalom pénze forgott, minden más pénz csak valódi értékén alul, 
bizonyos értékveszteséggel volt forgalomba hozható, az adott ország vagy tarto-
mány törvényei által megszabott beváltási arány alapján.150 Annak ellenére, 
hogy a kulmi kiváltságlevél 1:5 értékben szabta meg a kölni és a porosz dénárok 
váltási arányát, az 1246. évi elbingi kiváltságlevélben az olvasható, hogy Elbing 
városában 1 kölni dénár 6 porosz dénárt ért: „A városban a kölni dénárért vagy 
annak értékéért a saját pénzükből hat rézdénárt adnak" (Tota civitas dabit 
Coloniensem denarium vei valorem eius ... deque singulis aeris sex denarios 
proprie monete...).151 A Német Lovagrend tehát megengedte azt, hogy Poroszor-
szág akkori legfontosabb tengeri kikötőjében, Elbing városában a kölni és a po-
rosz pénz közötti valós, 1:6 értékarány érvényesüljön, s el tekintett saját 
dénárainak 20%-os felértékelésétől. Ennek az oka az volt, hogy a lovagrend az 
1240-es években súlyos válsághelyzetbe került: a Swantopolk danzigi herceggel 

145 Pósán L.: A Német Lovagrend pénzügypolitikája i. m. 53. - Közel hasonló nagyságú és sú-
lyú volt a 13. században a sziléziai hercegek pénze is (0,54 gramm). Erről 1. Gumowski, M.\ 
Handbuch der polnischen Numismatik i. m. 19. Lübeckben a 13. század közepétől a 14. század kö-
zepéig ugyancsak 0,5 gramm volt a dénárok átlagos súlya ('Wilhelm Jesse: Der Wendische Münz-
verein. Braunschweig 1967. 209.). A lovagrendi dénár a Staufok törzsterületének számító svábföldi 
Heller méretével is hasonlóságot mutatott, ami 0,55 grammot nyomott (Fengler, H. - Gierow, G. -
Unger, W.: Lexikon i. m. 183.). A straßburgi és tübingai dénárok súlya szintén hasonló értékű volt 
(0,4 és 0,5 gramm), 1. Bernd. Sprenger: Das Geld der Deutschen. Geldgeschichte Deutschlands von 
den Anfängen bis zur Gegenwart. Paderborn 1995. 71. 

146 Markus Bittmann: Kreditwirtschaft und Finanzierungsmethoden. Studien zu den wirt-
schaftlichen Verhältnissen des Adels im westlichen Bodenseeraum 1300-1500. Vierteljahrschrift 
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 99. Stut tgart 1991. 11. 

147 Pósán L.: A Német Lovagrend pénzügypolitikája i. m. 53. 
148 Ernst Heimpel: Untersuchungen über den preußischen Pfennig im 13. und 14. Jahr-

hundert. Zeitschrift für Ostforschung 7. (1958) 235. 
149 Pósán L.: A Német Lovagrend pénzügypolitikája i. m. 53. 
150 Rómán Bálint: Magyar pénztörténet 1000-1325. Bp. 1916. 413-419. 
151 PUB I. 1. 181. sz. 



vívott háború (1242-1248) és az első porosz felkelés (1242-1249) komolyan 
megingatta a hatalmát.152 A lovagoknak minden segítségre szükségük volt, s 
ezért a döntően Lübeckből érkezett telepesek által alapított Elbingnek 1246-
ban lübecki jogot adományozott, és elfogadta a porosz pénz valós értékén törté-
nő átváltását.153 A porosz dénároknak a kölnihez viszonyított felértékelt hely-
zetét mutat ja az is, hogy a korabeli piacok a kölnivel közel azonos értékűnek 
vették a skót és az angol dénárokat,154 és a lovagrend kereskedelmi elszámolá-
saiban is az olvasható, hogy 1 skót font 2 porosz márkának felelt meg (216 lb. 
Schottis, summa 432 m. pr.), azaz a skót és porosz érmék váltási értéke 1:6 
volt.155 Annak ellenére, hogy a porosz dénárok viszonylag kevés ezüstöt tartal-
maztak (468,75%c), a Kulmer Handfeste azon előírása, hogy „a pénz 10 évente 
csak egyszer újíttassák meg", biztosította értékállóságát. Ezzel ugyanis a Né-
met Lovagrend szakított a magas nemesfémtartalmú dénárok esetében is gyors 
értékvesztést okozó, gyakori, akár évenkénti (vagy még sűrűbb) pénzújítás gya-
korlatával. Az évenkénti (vagy gyakoribb) pénzbeváltás esetén ugyanis nem 
volt titok, hogy az ú j pénzérmék csak kibocsátásuk pillanatában bírnak teljes 
névértékkel, azt követően folyamatosan veszítenek értékükből, míg el nem érik 
a bevonáskor érvényes alacsonyabb beváltási árfolyamot. A gyakori pénzváltás 
a pénz gyors inflálódását eredményezte. 1255-ben például a merseburgi püs-
pökségben a pénzügyi év elején 1 márka még 300, a végén viszont már 360 dé-
nárt ért.156 Ez 20%-os pénzromlást jelentett. Sziléziában, vagy Lengyelország 
egyéb területein, ahol a 13. század első felében egy évben háromszor is megújí-
tották a pénzt, ez az inflációs érték még magasabb volt.157 Stabilabb értékű 
pénzt csak a gyakori pénzváltás megszüntetésével lehetett biztosítani. A Szász 
tükör is úgy fogalmazott, hogy új dénárokat csak akkor szabad verni, ha „új 
urak jönnek", azaz ha megváltozik a tartományurak személye.158 (A gyakorlat-
ban azonban ez nem érvényesült.) A 13. században Augsburgban és Freiburg-
ban például csak 4 évente került sor pénzújításra.159 A kölni érsekségben már a 
12. század utolsó harmadában felhagytak a gyakori pénzbeváltással, ami értékálló-
vá és széles körben keresett s kedvelt fizetőeszközzé tette a kölni dénárokat.160 

152 pósán L.: A Német Lovagrend története a 13. században i. m. 147-159. 
153 p u b I. 1. 181. sz , 1. még Edward Carstenn: Geschichte der Hansestadt Elbing. Hansische 

Geschichtsblätter 62. (1937); Uő: Elbings Kampf um das Lübische Recht. Hansische Geschichtsblätter 
62. (1937); Georg Fink: Lübeck und Elbing. Elbinger Jahrbuch 14. (1937); Arthur Metner: Die älteste 
Handschrift des Lübischen Rechts für Elbing. Elbinger Jahrbuch 14. (1937); Werner Neugebauer: Die 
Gründung Elbings durch den Deutschen Orden und Lübecker Büx-ger 1237. Lübeck 1226. Reichs-
freiheit und frühe Stadt. Hgg. Olaf Ahlers, Antjekatharina Graßmann. Lübeck 1976. 227. 

154 Sprenger, B.: Das Geld der Deutschen i. m. 77.; Witthöft, H.: Die Kölner mark zur Hanse-
zeit i. m. 57. 

155 Die Handelsrechnungen des Deutschen Ordens. Hg. Carl Sattler. Leipzig 1887. (a további-
akban: SHR) 75. 

156 Carl Friedrich von Posern-Klett: Sachsen Münzen im Mittelalter. Teil I. Leipzig 1846. 51. sz. 
157 Ferdinand Friedensburg: Münzkunde und Geldgeschichte der Einzelstaaten des Mittel-

alters und der neueren Zeit. München-Berlin 1926. 72. 
158 Szász tükör II. 26. 1. 
159 Josef Kulischer: Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Bd.: Das 

Mittelalter. (Handbuch der mittelalterlicher und neueren Geschichte) München-Berlin 1928. 325. 
160 Arthur Suhle: Deutsche Münz- und Geldgeschichte von Anfängen bis zum 15. Jahrhun-

dert. Berlin 1955. 117. 



Tulajdonképpen a Német Lovagrend is ezeket a példákat követte, amikor a 
kulmi adománylevélben a pénz évenkénti beváltása helyett csak 10 évente írta 
elő annak megújítását. A 13. században ez igen komoly forgalmi időtartamnak 
számított.161 A legtöbb pénzkibocsátó hatalom kincstári jövedelemforrásként 
tekintett a pénzújításra, ezért nem volt érdekelt a pénzváltás ritkításában. Né-

% metország egyes területein a 13. században 16 régi dénárért 12 újat adtak, máshol 
12 régiért 9 újat. A beváltásból származó bevétel mindkét esetben 25% volt.162 

Ausztriában 20% kincstári bevétel származott a pénzújításból.163 A kulmi adomány-
levélben foglaltak szerint a lovagrendi területeken 14 régi dénárért 12 újat kellett 
adni,164 azaz 10 év alatt a pénzújítási bevétel 14%-ot tett ki. Másképpen fogalmazva: 
a porosz dénárok értéke, kizárólag a pénzújításból következően, egy évtizednyi for-
galom után 14%-kal csökkent. A Kulmer Handfeste tehát az évi pénzromlást 1,4%-
ban rögzítette, ami nagyságrendekkel kevesebb volt, mint más tartományokban 
vagy országokban az éves beváltások miatti 20-25%-os inflációs érték.165 

A kiváltságlevél tanúsága szerint a Német Lovagrend Kulm városában 
alakította ki első pénzverdéjét. A lovagrendi területek másik legrégebbi verdéje 
Thorn városában jött létre. Peter G. Thielen véleménye szerint Kulm nem so-
káig, csak a 13. század végéig volt pénzverőhely, Thorn viszont pénzügyi szem-
pontból mindvégig megőrizte jelentőségét, sőt a 14. század közepére ez lett Po-
roszország legfontosabb pénzverdéje.166 Ennek azonban ellentmond az, hogy 
Kulm város bírósági ügyeit, peres eseteit 1330 és 1430 között összeíró Liber 
memoriarum Colmensis civitatis feljegyzései között szerepelt monetarius, azaz 
'pénzverő'.167 Ez egyúttal azt is jelentette, hogy a pénzverés gyakorlati kivitele-
zése városi iparosokra volt bízva, akik saját műhelyeikben, eszközeikkel, alkal-
mazottaikkal dolgoztak, és meghatározott fizetést kaptak.168 Minden márka 
pénzzé vert ötvözet u tán meghatározott összeg illette őket. A Rend 1404. és 
1407. évi pénzverésre vonatkozó rendeletei értelmében márkánkét 6 dénár il-
lette a pénzverőket.169 Az 1233. vagy 1251. évi kulmi kiváltságlevelek azonban 
erre vonatkozóan semmi konkrétumot sem tartalmaztak. Poroszországban, ahol 
csak 10 évente került sor pénzújításra, önálló pénzverdét fenntartani, vagy azt bé-
relni nem lett volna kifizetendő. Még azokon a területeken is, ahol évente esedékes 
pénzváltás volt gyakorlatban, a pénzverők csak bizonyos időszakokban dolgoztak 
a pénzverő műhelyekben.170 

161 Pósán L.: A Német Lovagrend pénzügypolitikája i. m. 58. 
162 Kulischer, J.: Allgemeine Wirtschaftsgeschichte i. m. 323.; Shule, A.: Deutsche Münz- und 

Geldgeschichte i. m. 117.; Fengler, H. - Gierow, G. - Unger, W.: Lexikon i. m. 297.; Michael North: 
Pénztörténeti lexikon az aranytól a záloglevélig. Bp. 1998. 99. 

163 Arnold Luschin von Ebengreuth: Allgemeine Münzkunde und Geldgeschichte des Mittel-
alters und der neueren Zeit. München-Berlin 1904. 222. 

164 PUB I. 1. 252. sz. 
165 pósán L.\ A Német Lovagrend pénzügypolitikája i. m. 82. 
166 Peter G. Thielen: Die Verwaltung des Ordensstaates Preußen vornehmlich im 15. Jahr-

hundert. Köln-Graz 1965. 111. 
167 Liber memoriarum Colmensis civitatis 59. sz. 
168 Sarnowsky, J.: Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens i. m. 230. 
169 Oliver Volckart: Die Münzpolitik im Ordensland und Herzogtum Preuen von 1370 bis 

1550. (Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien 4.) Wiesbaden 1996. 153. 
170 Hóman B.\ Magyar pénztörténet i. m. 471. 



A Német Lovagrend dénárjai 15-20 milliméter átmérőjű, csak egy oldalra 
vert bélyegképű brakteáták voltak. Az előlap (avers) mintázata átnyomódott a 
hátlapra (revers) is, tehát csak egy verőtövet kellett használni.171 A bélyegképen 
általában a Rend keresztje, r i tkábban zászlót tar tó kar vagy a Rend címerpaj-
zsát tartó lovag ábrája szerepelt.172 

A Kulmer Handfeste utolsó cikkelye Thorn és Kulm város polgárait a lovag-
rend tartományúri fennhatósága alá tartozó területeken mentesítette a vámköte-
lezettség alól, azaz deklarálta, hogy Poroszországban számukra nem lesznek belső 
vámhatárok (Absolvimus etiam totam terram predictam ab omni penitus thelonei 
exactione).173 

A lovagrendi állam tartományi jogának az 1233. évi kulmi kiváltságlevél-
ben foglaltak jelentették az alapját. Ennek szellemét és tar talmát később több 
száz falusi és városi alapítólevél, birtokadományozási oklevél tükrözte. A kö-
zépkor folyamán a lovagrendi államban 88 város nyert kulmi jogú kiváltsá-
got.174 Ugyanakkor a Poroszországban általánosan érvényessé váló úgynevezett 
kulmi jog számos vonatkozásban eltért a Kulmer Handfestében leírtaktól.175 A 
kiváltságlevél számos, elméletben szereplő jogi tétele a telepítések során a napi 
gyakorlatban gyakran megváltozott. így például az oklevélben rögzített ma-
lomépítés és malomtartás szabadsága de facto sehol sem vált gyakorlattá Po-
roszországban, a Német Lovagrend fenntartot ta magának a malomtartás jo-
gát.176 A Kulmer Handfeste egy szót sem szólt a telepítési gyakorlatban általá-
nosnak mondható „szabad évek"-ről, amit egyébként a rend is megadott a Po-
roszországba érkező telepeseknek, és a kulmi jog részévé is vált.177 A középkori 
Poroszország meghatározó jogrendjének, a kulmi jognak nem volt egységes érvé-
nyessége, azaz írásba fektetett, kodifikált gyűjteménye. Lényegében különböző 
jogi szövegekben (oklevelekben, városi statútumokban, bírósági ítéletekben, vég-
rendeletekben stb.) fennmaradt normákon keresztül érvényesült. Ily módon szo-
kásjoggá vált, amit IV Kázmér lengyel király is megerősített 1485-ben a második 
thorni békét (1466) követően a lengyel korona fennhatósága alá került Nyugat-Po-
roszországban.178 A porosz rendek ezért a kulmi jogot még a lovagrendi állam meg-
szűnése után, a 16. században is érvényesnek tekintették.179 

171 Hermann Danenberg-. Grundzüge der Münzkunde. Leipzig 1912. 226. 
172 Waschinski, E.: Ein polnischer Numismatiker i. m. 70. 
173 PUB I. 1. 252. sz. 
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NPUB II. 292. sz.; Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525. Pars 
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178 Acta Stanów Prus Królewskich I. Ed. Karol Górski, Marian Biskup. Torun 1955. 200. sz. 
(187, 188. §}. 

179 Mailek, J.: Das Kulmer Recht im Ordensland Preußen i. m. 323-328. 



Szabó Noémi Gyöngyvér 

MONASZTIKUS FÉRFIKOLOSTOROK TÁRSADALMI 
KAPCSOLATAI A 15-16. SZÁZADBAN A VÉGRENDELE-

TEK TÜKRÉBEN* 

A magyarországi egyházi életben — csakúgy, mint Nyugat-Európában — 
a monasztikus férfi szerzetesközösségek virágkora a 14. századra lezárult, ezt 
követően fokozatos hanyatlást figyelhetünk meg. Ennek több oka volt, mint 
például a kommendátori rendszer bevezetése — melynek következtében a ren-
di fegyelem meglazult —, de a fő problémát inkább a társadalom megváltozott 
vallási igényeiben kereshetjük. A vallásos keresztény ember már nem elégedett 
meg azzal a szemlélődő életformával, melyet a szerzetesek éltek. A befelé fordu-
ló lelkiség helyett a hívek aktív lelki gondozását, a szegényekkel való törődést, 
prédikálást igényelte. A monasztikus közösségek száma így a késő középkorban 
visszazuhant, hiszen egyre kevesebben választották a kontemplativ életformát, 
ezért a szerzetesi utánpótlás is egyre nehezebbé vált.1 A létszámgondokhoz az 
is hozzájárulhatott, hogy ezek a rendek sokkal kevesebb figyelmet fordítottak az 
oktatásra, a rendtagok korszerű képzését, egyetemekre küldését nem biztosítot-
ták. Akik az értelmiségi pályán szerettek volna boldogulni, r i tkán választották a 
monasztikus rendi közösségeket.2 

A koldulórendek népszerűségét nem csak az új kolostorok alapításának szá-
ma mutatja. A széles támogatottságot jelzi, hogy a 14., de főleg a 15. századtól 
kezdve egyre több végrendeletben szerepelnek kedvezményezettként. A testa-
mentumok egyházi szempontú feldolgozása a történettudományban nem új kele-
tű. Entz Géza az 1477 és 1526 közötti időszakból 11 végrendeletet vizsgált, első-
sorban művészeti szempontból. A testamentumokban összesen 46 egyházi intéz-
mény szerepelt örökösként, ebből 10 ferences, három pálos, két ágostonrendi re-
mete, egy domonkos kolostor, a többi kedvezményezett kápolna, egyéb templom, 
ispotály és egy begina közösség volt. Az örökhagyók főként a nemesség maga-

* Ezúton szeretném megköszönni F. Romhányi Beatrixnak, hogy a tanulmány megírására ösz-
tönzött és tanácsaival, észrevételeivel segítette munkámat. 

1 Érdekes képet mutat a ciszterciek 1356. évi hazai vizitációja. A vizsgálat több monostornál 
azt mutatta, hogy anyagilag ugyan rendben vannak, de jóval kevesebb szerzetes él bennük, mint 
amennyit el tudnának tartani. Bár az apátok megígérték, hogy több szerzetest is fel fognak venni, 
ennek megvalósulása azonban kétséges, 1. Mályusz Elemér. Egyházi társadalom a középkori Magyar-
országon. Bp. 1971. 214-215. 

2 Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne találnánk ott értelmiségieket. Főként a hiteleshelyek 
esetében látjuk, hogy a jegyzők, nótáriusok legnagyobbrészt világiak köréből kerültek ki, 1. Mályusz E.: 
Egyházi társadalom i. m, 250.; A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289-1556) I—II. Kivonatok-
ban közzéteszi és a bevezető tanulmányt írta Jakó Zsigmond. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai 
II. Forrásközlések 17.) Bp. 1990. (a továbbiakban: KmJkv) I. 120-131. 



sabb rétegéből származtak. A hagyatékok jelentős része pénzadomány volt, de 
emellett szerepeltek még ötvösmunkák, ruhaneműk, iparművészeti tárgyak és 
egyéb értékek.3 Solymosi László Máté ajaki esperes-plébános 1494-ben és Bagics 
Tamás kállósemjéni mezővárosi polgár 1521-ben kelt testamentumát dolgozta fel. 
Mindketten tettek adományokat egyházi intézmények javára: Máté összesen 16-
nak — ennek felét a pálosok és a ferencesek tették ki —, Bagics Tamás pedig két 
templomot adományozott meg. Míg Máté főleg pénzadományokat tett, addig Ta-
más inkább természetbeni juttatást hagyott az egyházakra. Liturgikus tárgyak, 
természetesen, mindkét esetben feltűntek.4 Lupescu Makó Mária az erdélyi, fő-
ként a koldulórendi közösségeknek tet t hagyatékokat vizsgálta. A városi környe-
zetből adódóan a hagyományozok a legkülönfélébb társadalmi környezetből 
származtak és az adományok is igen sokrétűek voltak.5 A pálosoknak jut ta tot t 
hagyatékokat F. Romhányi Beatrix dolgozta fel a közelmúltban.6 A végrendel-
kezők itt is széles társadalmi körből kerültek ki: városi polgárok mellett közne-
mesek, főurak és egyházi személyek is szerepeltek. Az adományok főként pénz-
összegek, vagy olyan ingatlanok voltak, amelyeket később az örökösök bizonyos 
összegért kiválthattak.7 Kubinyi András ötven főúri és nemesi végrendeletet 
dolgozott fel az 1490 és 1526 közötti időszakból. Természetesen az egyházi in-
tézmények itt is megjelentek: összesen 33 végrendelkező adott valamilyen ha-
gyatékot egyházi testületnek (ebből biztosan 24 ferences, 13 pálos, hat domon-
kos és két ágostonrendi kolostor volt), plébánia és kápolna két testamentumon 
kívül mindenütt szerepelt.8 Monasztikus rendiek itt sem jelentek meg, maga a 
szerző meg is jegyzi: „Feltűnő, hogy akár mágnás, akár nemes a végrendelkező, 
senki sem hagyományoz valamely monasztikus rend férfikolostorának...".9 A ké-
sőközépkori városi végrendeletek vizsgálatában Szende Katalin és Majorossy 
Judit ért el eredményeket. A városokban az örökhagyók a koldulórendi közössé-

3 Entz Géza\ Középkori végrendeletek művészeti vonatkozásai. Művészettörténeti Értesítő 2. 
(1953) 171-175. 

4 Solymosi László: Két középkor végi testamentum Szabolcs vármegyéből. In: Emlékkönyv 
Rácz István 70. születésnapjára. Szerk. Kovács Ágnes. Debrecen 1999. 203-225. 

5 Mária, Lupescu Makó: „Item lego..." Gifts for the soul in late medieval Transylvania. 
Annual of medieval studies at CEU Vol. 7 (2001). 161-185. Az adományok között szerepeltek többek 
közt: pénzösszegek, liturgikus felszerelések (oltárok, oltárterítők, gyertyák, stb.), teológiai és kánon-
jogi könyvek, házak, birtokok, halastavak, malmok, stb. Elgondolkodtató, hogy a boszniai püspök és 
kolozsmonostori apát, Gabriel Polnar a kolozsvári és segesvári domonkosokra hagyott jelentős pénz-
összeget (uo. 170.). 

6 F. Romhányi Beatrix: „Heremitibus sancti Pauli lego". Közvetlen és közvetett pénzadomány-
ok a pálosoknak juttatott hagyatékokban. In: Testis temporum, vita memoriae. Ünnepi tanulmányok 
Pálóczi Horváth András 65. születésnapjára. Studia Caroliensia 7. (2006: 3-4.) 65-70.; Uő: Pálos gaz-
dálkodás a 15-16. században. Századok 141. (2007) 299-351. 

7 A pénzösszeg igen széles skálán mozgott: az 1-5 forinttól egészen a 2000 forintos hagyatékig ta-
lálunk eseteket. Általában misemondásért vagy építkezésre hagytak közvetlen vagy közvetett pénzado-
mányt, de ezen kívül a legkülönfélébb ingóságokat is örökül hagyhattak: állatot, házberendezést, 
üres hordót, okleveleket, ötvöstárgyakat, ruhákat (melyeket aztán miseruhává alakíthattak át a 
szerzetesek), stb. Míg a 15. század elejétől, közepétől a pénzösszegek, addig a 16. századtól inkább az 
értéktárgyak, jószágok domináltak a testamentumokban, természetesen ez utóbbiakat át lehetett 
váltani pénzre, 1. F. Romhányi B.: „Heremitibus sancti Pauli lego" i. m. 69. 

8 Kubinyi András: Főúri és nemesi végrendeletek a Jagelló-korban. Soproni Szemle 53. (1999) 
331-342. 

9 Uo. 



geken kívül plébániatemplomokat, kápolnákat, oltárokat, ispotályokat és testvé-
rületeket nevezték meg kedvezményezettként.10 

Az efféle példákat még tovább is lehetne sorolni, és valóban az a kép alakul-
hat ki, hogy a korábbi századokban oly jelentős monasztikus rendekre11 a késő kö-
zépkorban már nem hagytak az örök üdvösségre készülők. Ezt a meglehetősen 
kedvezőtlen képet a következő 26 végrendelet és lélekváltáság-adomány ismerete 
árnyalhatja. Az alábbiakban egy táblázatban foglalom össze ezek legfontosabb 
adatait, és ennek fényében próbálom az egyes intézmények társadalmi kapcsolata-
it megvilágítani. Itt említem meg, hogy csak azokkal a végakaratokkal foglalko-
zom a tanulmányban, amelyeket nem kegyür, vagy püspök tett.12 

Kedvezményezett 
egyház Rend Végrendelkező Végrendelkezés 

ideje Adomány tárgya Hiteleshely 
[Igen/Nem] 

Privigye" bencés Jolsvai Nagy Leusták 1400. jan. 20. 150 arany forintot Nem 

Mórichida" premontrei Szentmiklósi Kaza 
Márk leánya, Margit 

1419. ápr. 18. 
előtt 

Musliban levő birtok-
részét 

Nem 

Turóc15 premontrei Lászlófalvai Miklós 1422. aug. 5. 
előtt 

„minden birtokjogát" Igen 

Stóla'* bencés Tyl fia Lőrinc csorbái 
soltész 

1433. márc. 11. 
előtt 

soltészsági jövedelem 
%-ét 

Nem 

10 Szende Katalin: A soproni későközépkori végrendeletek egyház- és tárgytörténeti tanulsá-
gai. Soproni Szemle 44. (1990) 268-273. A végrendeletek tárgyát elemzi: Uő: Otthon a városban. 
Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen. (Társadalom- és 
művelődéstörténeti tanulmányok 32. sz.) Bp. 2004. (a további irodalommal). Majorossy Judit PhD 
disszertációjában Pozsony lakóinak végrendelkezési szokásait elemezte. A vizsgált 901 testamentum 
kedvezményezettjei döntő többségben a Szt. Márton, Szt. Lőrinc, Szt. Mihály plébániatemplom, a fe-
rences férfi és klarissza, a thali pálos kolostor, illetve kápolnák, testvérületek voltak, 1. Majorossy Ju-
dit: Church in Town. Urban Religious Life in Late Medieval Pressburg on the Mirror of Last Wills. 
PhD disszertáció, CEU. (kézirat) Bp. 2006. 

11 Fontos hangsúlyozni, hogy minden esetben monasztikus rendi férfi kolostorokról van szó. Az 
apácaközösségek e tekintetben egészen más utat jártak be. Gazdálkodásukban nem sok különbség 
volt aközött, hogy az illető közösség monasztikus (bencés, ciszterci, premontrei) vagy kolduló (do-
monkos, ferences) rendi volt-e, hiszen egészen hasonló struktúrát figyelhetünk meg, és a társadalom 
se tett megkülönböztetést közöttük. 

12 A kegyuraknak például amúgy is kötelességük volt az egyházukkal törődni, bár ezt az anyagi 
lehetőségük nagyban befolyásolhatta. Példa erre Vicái János fia György esete, aki 1450. febr. 17-én 
kelt oklevelében saját és elődei lelki üdvéért a Horpács birtok vásárolt részén levő teljes házhelyet, a 
telek minden tartozékával együtt a csornai Szent Mihály egyháznak és a konventnek adományozta. 
(Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár — a továbbiakban: DL — 14 330.). Három évvel 
később, 1453. márc. 27-én újabb oklevelet állíttatott ki, melyben kijelentette, hogy ő is az Osl nemből 
származik, így a csornai monostor kegyuraságából ő is részes. Mivel szegénysége miatt eddig nem tu-
dott a monostor fenntartásához hozzájárulni, ezért most a Horpács birtokon levő egy darab jobbágy-
telkét a monostorra hagyja (DL 14 660.). 

13 Zsigmondkori Oklevéltár I-II/2. (1387-1410) Összeállította Mályusz Elemér. Bp. 1951-1958.; 
III-VII. (1411-1420) Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerk. Borsa Iván. Bp. 1993-2001.; 
VIII-IX. (1421-1422) Szerk. Borsa Iván, C. Tóth Norbert. Bp. 2003-2004.; X. (1423) C. Tóth Norbert. 
Bp. 2007. (a továbbiakban: ZsO) II. 36. sz. 

14 ZsO VII. 321. sz. 
15 ZsO IX. 862. sz. 
16 DL 65 308. - kiadását 1. A Szent-Iványi család levéltára 1230-1525. Mályusz Elemér kézirata 

alapján sajtó alá rendezte, szerkesztette és az előszót írta Borsa Iván. (A Magyar Országos Levéltár 
Kiadványai II. Forrásközlések 14.). Bp. 1988. (a továbbiakban: Szent-Iványi ) 85. sz. 



Kedvezményezet t R e n d 
egyház Végrendelkező Végrendelkezés 

ideje Adomány tárgya Hite leshely 
[Igen/Nem] 

Borsmonostor" ciszterci Kőszegi Miklós rákosi 
várnagy, győri külső-
vári cívis özvegye 

1433. jún. 22. 

1445. szept. 7. 

szőlőt Nem 

Csorna" premontrei Fraknói Gróf János 
lia Vilmos és felesége 

1433. jún. 22. 

1445. szept. 7. Hevej birtokot, a rajta 
élő népekkel együtt 

Igen 

Kolozsmonostor'9 bencés Thol Mátyás alias 
Choba kolozsvári cí-
vis özvegye 

1446. aug. 29. „minden birtokrészét, 
amelyek őt jogosan 
megilletik" 

Igen 

Kolozsmonostor1" bencés Herepei Márk erdélyi 
alvajda 

1451. febr. 13. 
előtt 

ereklyéket Igen 

Csorna" premontrei Haraszti István fia 
Tapán János 

1461. szept. 14. Kishorpács, más néven 
Pusztahorpács 
prédium 2/3 részét 

Igen 

Kolozsmonostor22 bencés Kovács László job-
bágy 

1490. szept. 6. 
előtt 

Monostori ház részét Igen 

Garamszentbenodek2'1 bencés Marosfalvi György fia 
Péter 

1492 karácsony 
körül 

marosfalvi nemesi tel-
két, minden tartozéká-
val együtt 

Igen 

Garamszentbenedek" bencés Szelcseni Kata, Ilka 
és Kerek János 

1493. ápr. 20. Azna, Ebedec birtokré-
szeiket 

Igen 

Garamszentbenedek1' bencés Dacsó László, Péter, 
Lázár, Margit és csa-
ládjaik 

1493. júl. 10. nemcsényi összes bir-
tokrészeiket, nemesi 
kúriájukat, malmot, 
halastavat, Pálvölgye, 
Györk, Ravaszszeg 
pusztákon levő rész-
birtokaikat 

Igen 

Garamszentbenedek2" bencés Bálványi Jánosé, Ilka, 
Apci Orbánné (Bálvá-
nyi Anasztázia), Apci 
Jánosné (Bálványi 

. Kata) 

1494 előtt Kis-Kálna birtok 1/3-át Igen 

Garamszenthenedek" bencés Szilva Albert 1495. aug. 25. Lót birtokot Igen 

Garamszentbenedek2" bencés Szilva Albert özvegye, 
Borbála 

1496 körül lóti szőlőt Igen 

Garamszentbenedek28 bencés Chama Bence 1498. aug. 20. nemcsényi részbirtokot Igen 

Kolozsmonostor*1 bencés Farkas Tamás, 
kolozsmonostori lakos 

1502. nov. 7. minden vagyonát, 
kolozsmonostori lakóhá-
zát a szőlejével együtt 
feleségére, mcyd annak 
halála után a 
kolozsmonostori egyház-
ra (a ház egészét, a sző-
lőnek csak 2/3-át) hagyta 

Igen 

17 DL 17 109. 
18 DL 14 139. 
19 DL 31 141. 
20 DL 36 403. - kiadását 1. KmJkv 928. sz. 
21 DL 15 636. 
22 DL 36 398. - kiadását 1. KmJkv 2712. sz. 
2 3 DL 20 007.; Knauz Nándor: A Garan-raelletti Szent-Benedeki apátság I. Bp. 1890. 164-165. 
24 Esztergomi Káptalani Levéltár (a továbbiakban: Eszt.Kápt.ltár) Lad. 6. fasc. 1. N. 8.; Knauz 

N : A Garan-melletti i. m. 151-152. 
25 Eszt.Kápt.ltár Lad. 4. fasc. 2. N. 17. - Az oklevél kiadását 1. Palásthyak I—III. Kiadja Palásthy 

Pál. Bp. 1890-1891. I. 218. sz.; Knauz N.: A Garan-melletti i. m. 171. 
26 Knauz N.: A Garan-melletti i. m. 157. 
27 Eszt.Kápt.ltár Lad. 40. fasc. 6. N. 7.; Knauz N: A Garan-melletti i. m. 163. 
28 Uo. 163. 
29 Eszt.Kápt.ltár Lad. 4. fasc. 3. N. 2.; Knauz N: A Garan-melletti i. m. 171. 
30 KmJkv 3256-3258. sz-ok. 



Kedvezményezett 
egyház Rend Végrendelkező Végrendelkezés 

ideje Adomány tárgya Hite leshely 
[Igen/Nem] 

Pannonhalma" bencés Bedeghei János 1504. míy. 8. Nagyszemerében fekvő 
nemesi sessiot nyolc 
jobbágytelekkel együtt 

Igen 

Pannonhalma™ bencés Nagymakki Uriel 1515. aug. 29. Gugh possessio felét Igen 

S ág" premontrei Borhi Benedek özve- . 
gye, nemes Katalin 
asszony 

1516. júl. 27. Hont megyei Herczek-
földe praediumon levő 
vásárolt birtokrészét 

Igen 

Tűrje" premontrei Dobronci László özve-
gye, Ágota 

1517. jún. 3. Zala megyei Dobronc 
birtokon levő két ne-
mesi és hat jobbágytel-
két 

Nem 

Pannonhalma1* bencés némái Deák György 1525. júl. 22. 
előtt 

Komárom megyei 
Ivántelek pusztát 

Igen 

Pannonhalma™ bencés Akai Gáspár 1525. júl. 25. két bőnyi nemesi tel-
ket, 50 hold szántót, 
25 kaszaalj rétet 

Igen 

Kapornak" bencés Semjéni Péter 1526. máj. 17. 
előtt 

„minden vagyonát" Igen 

Pannonhalma1* bencés bönyi Posár Antal 1528. jan. 2. Nemesbőnyben vásá-
rolt nemesi kúriáját 

Igen 

A kedvezményezett egyházak területi elhelyezkedésében feltűnő, hogy a 
déli országrész teljesen hiányzik, Erdélyt is mindössze Kolozsmonostor képvi-
seli. A 12 különböző monostor közül a bencések vannak a legnagyobb számban 
hat kolostorral, mögöttük a premontreiek öt, majd a ciszterciek zárják a sort 
egy közösséggel, amely ráadásul nem is tartozott a legjelentősebbek közé.39 

A 12 monostor közül hét folytatott hiteleshelyi tevékenységet. Ez fontos 
tényező, hiszen a késő középkorban még működő hiteleshelyek viszonylag jó ál-
lapotban voltak. Egyrészt, mivel a személyzet létszámát törvényileg szabályoz-
ták, másrészt tevékenységükkel rendszeres bevételhez jutot tak és nem utolsó 
sorban ezek a közösségek tar tot ták a legszorosabb kapcsolatot a világiakkal.40 

31 A Pannonhalmi Szent-Benedek-rend története A pannonhalmi főapátság története III. Szerk. 
Erdélyi László Bp. 1905. (a továbbiakban: PRT III.). 134. sz. 

32 Uo. 199. sz. 
33 DL 22 791. 
34 DL 101 817. 
3o PRT III. 269. sz.; Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából. Monumenta 

ecclesiastica tempóra innovatae in Hungaria religionis illustrantia I. 1520-1529. Szerk. Bunyitay 
V[incze], Rapides R[ajmund], Karácsonyi J[ános], Bp. 1902. (a továbbiakban: Egyháztörténelmi em-
lékek) 201. sz. 

36 PRT III. 268. sz.; Egyháztörténelmi emlékek 202. sz. (1525. júl. 22-i dátummal). 
37 Egyháztörténelmi emlékek 247. sz. 
38 PRT III. 284. sz.; Egyháztörténelmi emlékek 369. sz. (1528. jan. 21-i dátummal). 
39 Feltűnő, hogy a ciszterciek ennyire mellőzöttek voltak. Valószínűleg közrejátszhatott ebben 

az is, hogy a ciszterci az egyik legszigorúbb rend közé tartozott, még a kegyurak számára sem enged-
te meg, hogy haláluk után a templomba temetkezzenek. így már a kezdetektől bizonyos fokú távol-
ságtartás figyelhető meg a világiak részéről. 

40 A létszámot az 1492. évi 44. törvénycikk úgy állapította meg, hogy a hiteleshelyként működő 
konventek apátjai az adott rendből való nyolc-tíz, de legalább hét szerzetes papot kötelesek tartani 
(KmJkv I. 112.). Persze kérdéses, hogy a törvény mennyiben ment át a gyakorlatba. Az oklevelek, le-
velek kiállításáért, a kiszállásokért felszámítható díjakat, napidíjakat törvények rögzítették. Termé-



Az általam összegyűjtött végrendeletekben szereplő hiteleshelyek az or-
szág legjelentősebbjei közé tartoztak. A bencés hiteleshelyek közül Kolozsmo-
nostor mintegy 4000, Garamszentbenedek 3000, Kapornak másfélezer és Pan-
nonhalma körülbelül ezer oklevelet bocsátott ki működése alatt.41 Ezek ügyfe-
lei olyan, túlnyomórészt környékbeli kis- és középbirtokos nemesek voltak, 
akik viszonylag kevés anyagi ráfordítással igyekeztek ügyes-bajos dolgaikat el-
intézni.42 

A testamentumok értékelése több érdekes dologra is rávilágít.43 Kedvez-
ményezettként Garamszentbenedek, Pannonhalma és Kolozsmonostor szere-
pelnek a legtöbbször, de ezen nem lehet csodálkozni, hiszen jelentős volt az ok-
levél kibocsátásuk, valamint — a kisebb közösségekhez képest — az irataik is 
jobban megmaradtak. Csorna két, a többi monostor mindössze egy-egy végaka-
ratban szerepel. 

Az adományok összetétele teljesen különbözik az eddig megismert, koldu-
ló, vagy pálos rendnek jut ta tot t adományoktól. Míg azok java része pénz, köz-
vetett pénzadomány, ingóság (malom, szőlő, stb.) vagy egyéb, használati tárgy 
volt, addig az itt szereplők főként birtokot kaptak. Közvetlen pénzadományt 
egyedül Privigye kapott a végrendeletét török fogságban író Jolsvai Leusták-
tól.44 A 150 aranyforintos, tehát viszonylag magas összeget Leusták a monosto-
ri építkezésekre adta. Megjegyzem, ugyanennyi pénzt kapott a kazai ágoston-
rendi remetekolostor is.45 

szetesen a törvényekben lefektetett díjak mellé a hiteleshelyi kancellária ajándék gyanánt is szert te-
hetett kisebb-nagyobb bevételekre, ezeket főként a személyzet (jegyző, nótárius) alkudta ki ügyfelé-
től, 1. KmJkv I. 124. 

41 Szouák Kornél: „...sub testimonio litterali eiusdem conventus..." Bencés hiteleshelyek a kö-
zépkori Magyarországon. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. 
Kiállítási katalógus. Szerk. Takács Imre. Pannonhalma 2001. 87. - Csorna pecsétje a kegyűri család 
visszaélései miat t hitelét vesztette 1360 körül, de hiteleshelyi tevékenységét 1393-ban Zsigmond ki-
rály visszaállította azzal a kikötéssel, hogy az Osl nem számára nem állíthat ki hiteleshelyi pecséttel 
oklevelet (uo. 86.; Takács Imre: A magyarországi káptalanok és konventek középkori pecsétjei. MTA 
Művészettörténeti Kutató Intézet. Bp. 1992. 54.) A ciszterci rendre egyébként nem volt jellemző a 
hiteleshelyi tevékenység. Mezey László szerint ennek két oka van, egyrészt a 14. századra jórészt el-
néptelenedtek ezek a közösségek, másrészt, mert eleinte csak az apát rendelkezett pecséttel, a kon-
vent nem. így viszont a testületi pecsét hiánya miatt nem volt kollektív felelősség sem, 1. Mezey Lász-
ló: A pécsi egyetemalapítás előzményei. (A deákság és a hiteleshely kezdeteihez). In: Jubileumi 
tanulmányok a Pécsi Egyetem történetéből I. Szerk. Csizmadia Andor. Pécs 1967. 76. 

42 Ennek egyik legszemléletesebb példája: Kistapolcsányi Péter fiai, Gergely, Benedek és Már-
ton panaszolták, hogy 1409 őszén Ebedeci Lázár a nyílt úton gyalázó szavakkal rátámadt Gergelyre 
és meg akarta őt ölni, amikor Lázár a garamszentbenedeki konventből tartott hazafelé (ZsO II. 7353. 
sz.). Minden bizonnyal Lázár az egyik birtokvitáját intézte személyesen a konventben. Az Ebedeci 
családnak amúgy is sok vitája volt: többek közt a garamszentbenedeki apátsággal is. 

43 A táblázatból és így az elemzésből — bizonytalansága miatt — kihagytam ezt az esetet: 
1454. jún. 19-én Köcski Sandrinus özvegyét, Katalin asszonyt végrendeleti ügyben János, dömölki 
apát ellenében Miklós, győri vikárius elé idézték meg (DL 68 383.). Valószínűleg az apát végrendeleti 
hagyatékban részesülhetett, melyet az özvegy megtámadott. Sajnos nem tudjuk, hogy konkrétan mi-
ről folyhatott a vita, amely még 1458-ban is tartott, ekkor ugyanis perhalasztást rendeltek el az 
ügyben (DL 68 384.). 

44 A Rátót nemből származó Leusták az ország bárói közé tartozott, a nádori méltóságot 1392 
óta viselte. Az 1396. szept. 28-án lezajlott nikápolyi csatában esett török fogságba. 

45 Leusták végrendeletében ugyan „monasterio fratrum predicatorum de Caza" szerepel, az 
adományban részesülő rend minden bizonnyal elírás lehet. 



Közvetett pénzadományra lehet következtetni Lőrinc csorbái soltész Sto-
lának tet t végrendeletében - aki egyébként a monostor mellett a csorbái Szent 
András templomot is adományban részesítette: a soltészság jövedelmének Vt-ét 
ju t ta t t a ennek az egyháznak, hogy csütörtökönként Krisztus testének tisztele-
tére misét mondjanak. Az örökhagyó kikötötte, hogy adósságai kifizetése után 
a monostor az adományozott soltészságot szabadon értékesítheti. Az apát sok 
perbe bonyolódott a soltészsági jövedelem miatt, ezért inkább eladta Nádasdi 
István, Smerchen-i Lőrinc, Benedek, Szent-Iványi Benedek, Miklós és János 
nemeseknek.46 

Az adományok többségét kitevő birtokok nem voltak tül jelentősek. Ez külö-
nösen akkor meglepő, amikor Fraknói Gróf János fia Vilmos és neje, Dorottya vég-
rendeletét olvassuk. A Nagymartoni-rokonság tagjai a csornai prépostságnak 
mindössze Hevej birtokot adományozták, a rajta élő népekkel együtt, mint mond-
ták: hogy „az isteni tisztelet fénye emelkedjék" és a „szerzetesek között a regu-
la betartása minél tökéletesebb lehessen". Mindezek ellenében a konvent lelki 
üdvükért hetente három misét mondott. Az eset azért is figyelemreméltó, hi-
szen a Fraknói család befolyásos família volt, és ehhez képest egy birtok az üd-
vözülés elnyeréséért kevésnek tűnhet . A hazai nemesség csak korlátozottan 

46 Lőrinc egyébként a stolai monostornak juttatott 3Á részből 200 forintot adott nővérének, 
Zsuzsannának is. A csorbái soltész azért részesítette a monostort végrendeleti adományban, mert — 
mint mondta — rendtársuk volt, ráadásul a rendelkezést még tíz évvel azelőtt tette. A szerzetesek 
pedig megengedték neki, hogy elmehessen a közösségből és végezze a munkáját, majd ismét vissza-
térhessen oda (... quod ante decern annos illud legasset pro eo etiam, quod esset confrater eorum de 
ordine eodem, quod sibi liberam licentiam dedissent exeundi et facta ac labores ipsius exercendi et 
iterum reintrandi) — DL 65 308.; Szent-Iványi 85. sz. — A stolai apát által említett soltészsági perek 
gyökerei egészen 1421-ig nyúlnak vissza. Ekkor Lőrinc húgával, Margittal és sógorával, Weischenk 
Péterrel megegyezett abban, hogy Péterék meghatározott összegért eladják Lőrincnek soltészsági ré-
szüket és az arra vonatkozó okleveleket is átadják neki. Lőrinc az első részlettel jelentkezett a lőcsei 
plébánosnál, de Péter részéről senki nem jelent meg, hogy a pénzt átvegye. Tíz évvel később Lőrinc 
panaszolta, hogy Péter már több éve az ő soltészságában tartózkodik és kérte a hatóságokat, hogy 
kényszerítsék őt távozásra, de a panaszos a per határnapjául kitűzött napon nem jelent meg, ezért 
elmarasztalták. Lőrinc még ugyanebben az évben ismét bevádolta sógorát, akiről kiderült, hogy már 
három éve elhagyta a soltészsági házat, mivel azonban Lőrinc nem tett eleget kötelezettségeinek, 
ezért visszaköltözött oda. Az 1431. máj. 5-én zárult pert végül Péter nyerte meg (Szent-Iványi 
69-70.; 82-84. sz-ok). A stolai monostornak 1436. márc. 9-én zárult a pere Péter gyermekeivel, akik 
megtámadták Lőrinc végrendeletét, amelyről azt állították, hogy nem érvényes. Az ügy érdekes mel-
lékszála, hogy Benedek csorbái nemes ekkor bemutatott egy olyan oklevelet, melyben Péter eladta 
Lőrincnek a vitatott soltészsági részt. A felperes Péter fia Orbán ezt tagadta. Végül a bírák úgy dön-
töttek, hogy Lőrinc végrendelete érvényes ugyan, de Péter részének eladása „nem teljesen bizonyult 
be". A szepesi káptalan ekkor hozott ítéletének értelmében a stolai monostort a soltészsági jövede-
lemnek egyik fele egészben és másik felének csak negyede illette meg (Szent-Iványi 87. sz.). Azokkal 
a nemesekkel, akiknek az apát 1436. aug. 29-én eladta a soltészsági részét (DL 65 309.; Szent-Iványi 
88. sz.) Lőrincnek korábban több pere is volt. 1421-ben panaszolta Lőrinc, hogy soltészsági jövedel-
meit ezek a nemesek már 20 év óta beszedik. Az ügy kétszer került Zsigmond király elé: egyszer 
1422. jún. 11-én, amikor az uralkodó Lőrincet és sógorát különös védelmébe fogadta, másodszor pe-
dig 1429. febr. 24-én. Ekkor György szepesi prépost Berzevici Péter tárnokmester elé utalta az ügyet, 
de itt nem nyert végleges döntést Lőrinc, aki ezért Zsigmond királyhoz fordult. Az uralkodó — mivel 
más királyi ügyekkel volt elfoglalva — határnap kitűzésére utasította a tárnokmestert, és kijelentet-
te, hogy a soltész ezután ne zavarja őt (ne eundem Laurencium amodo et deinceps in prefata causa 
contingat nostram inquietare maiestatem). Lőrinc végül megnyerte a pereskedést a vádolt nemesek-
kel szemben (Szent-Iványi 77.; 79-80. sz.). 



rendelkezett készpénzzel,47 és — mint azt az alábbiakban is látni fogjuk — va-
gyona főként birtokaiban és váraiban volt. Fraknói Vilmos végrendeletének ér-
vényesítéséért egyébként Pál csornai prépostnak 1449-ben pereskednie kellett 
Haraszti Tapán Kelemen nádori jegyzővel, testvérével, Lőrinccel és unokatest-
vérükkel, Jánossal.48 A per megegyezéssel zárult, ugyanis a Harasztiak áten-
gedték a vitás birtokot a prépostnak, többek között azért, mert a csornai pré-
postság az oklevelek kiállításáért soha nem kért semmit, és Pál prépost meg is 
ígérte, hogy a jövőben sem fognak pénzt kérni ezért a tevékenységért. Úgy tű-
nik, a Harasztiaknak jobban megérte lemondani egy birtokról, mintsem hogy 
készpénzzel felszerelkezve induljanak a hiteleshelyre ügyeket intézni.49 Csorna 
még egy birtokadományban részesült: Haraszti István fia, Tapán János 1461-
ben Kis-, más néven Pusztahorpács prédiumának 2/3-ad részét lélekváltságként 
a prépostságnak, a maradék részt familiárisainak, Sági Istvánnak és Simonnak 
adta.50 

A legtöbb végrendeletet a garamszentbenedeki bencés monostor kapta. A tes-
tamentumok ilyen nagyszámú fennmaradásához Knauz Nándor monográfiája 
nagyban hozzájárult, de a konvent oklevelei is jobban fennmaradtak.5 1 

47 Fraknói Gróf Vilmos példája jól mutatja be az efféle „úri pénzzavarokat": 1426-ban 420 font 
bécsi pfennigért zálogba vetett három szabad telket Petschamban a Krensdoroi Wagram testvéreknél 
és még ugyanebben az évben szintén nekik adta zálogba a Sopron vármegyei herényi udvarházát 130 
bécsi forintért (DL 89 254.). Élete alkonyán, 1445-ben pedig azt olvashatjuk, hogy mivel 150 ezer 
arany forinttal tartozik Albert osztrák hercegnek, ezért Fraknó várát a teljes uradalommal, valamint 
Kabold és Lánzsér várakkal együtt zálogképpen a herceg nevére íratja (DL 89 254.). Az más kérdés, 
hogy Lánzsér várra a Garai család is igényt tartott. Vilmos az adományt könnyen tehette, ugyanis 
utód nélkül halt meg. 

48 Hevej birtokot ugyanis Hunyadi János kormányzó a Harasztiaknak adományozta, mert úgy 
gondolta, a magtalanul elhunyt Fraknóiak javai a koronára szállnak. A végrendeletről nem tudott. 
Amikor — mint az oklevélből kiderül — Haraszti Tapán Kelemen ezt megtudta, saját, és övéi lelki 
üdvéért, valamint egy — a családja számára — előnyös megegyezésért lemondott róla Pál prépost és 
a konvent javára (DL 14 140.). 

49 A pereskedést Haraszti Tapán Kelemen folytatta a család nevében, aki a források tanúsága sze-
rint meglehetősen vagyonos lehetett. 1446-ban Jári Barocz Mihály zálogosította el egy birtokát 32 arany-
forint értékben neki (DL 49 504.), ugyanebben az évben Tallóci Frank volt az „ügyfele", akitől a Vas vár-
megyei Csász és Szécsény birtokokat vette zálogba 60 aranyforintért (DL 49 505.). 1451-ben Lévai Cseh 
Péter fia, László adott át neki birtokokat 300 magyar aranyforintért (DL 14 471.). Úgy vélem, Kelemen 
nádori jegyzőként ahhoz az értelmiségi réteghez tartozott, amelynek tagjai kapcsolataikat jól kihasználva 
könnyebben tudtak boldogulni a magasabb körökben, s szolgálataikért minden bizonnyal készpénzhez is 
jutottak. 

50 Haraszti Tapán János is adott zálogkölcsönt: 1440-ben Szelestei György taposfalvi birtokát 
hat forintért vette zálogba (DL 44 294.), Avadi Péter 1461-ben Bardus birtokának felét adta zálogba 
Jánosnak nyolc aranyforintért (DL 66 433.). Tapán János kapuvári (1444: DL 61 576.), majd sárvári 
(1456: DF 203 035.) várnagyként a módosabb nemességhez tartozott. 

51 Knauz Nándor gyűjtése minden részletre kiterjedt. A kötet mintegy felét teszi ki a birtokok és a 
birtoklástörténet ismertetése (Knauz N.: A Garan-melletti i. m. 131-250.). Sajnos Knauz ezek értékelését 
nem tekintette feladatának, holott hatalmas anyaggyűjtése az apátság gazdálkodásának jobb megismeré-
sét tenné lehetővé, hiszen a 15. századtól jelentősen megszaporodnak a gazdaságtörténeti adatok. Feltű-
nő, hogy bár a földbirtok, illetve az abból származó jövedelem még jelentős maradt, az egyéb bevételek 
(zálog, bérleti szerződések, adás-vételek stb.) egyre jelentősebbé váltak. Jóllehet, efféle gazdasági tevé-
kenységre utaló adatok a 15. századból más monasztikus rendi apátságoknál is felbukkannak, ezek 
összegyűjtése és gazdaságtörténeti értékelése még nem történt meg. 



Az apátság hat testamentumban kapott birtokot vagy birtokrészt, egyben 
pedig szőlőt. Sorban az elsőt Marosfalvi György fia Péter adta, 1492 karácsonya 
körül. Maga a végakarat nem maradt ránk, arról csak egy 1493. évi tanúkihallga-
tásból tudunk, amely egy családi háborúskodásba enged betekintést. Péter halálos 
ágyán marosfalvi nemesi telkét — amely egyébként Ficza Demeternél volt zálog-
ban — minden tartozékával az apátra hagyta, azzal a kikötéssel, hogy ha a cseh 
huszita fogságba hurcolt két testvére (Gergely és Mátyás) visszatérnek, akkor az 
apát köteles lesz nekik visszaadni az adományt 25 forintért, de ha nem, akkor az 
apátság tulajdonában maradhat.52 A tanúk figyelmeztették a végrendelkezőt, hogy 
van két leánytestvére is, hagy-e rájuk valamit, ettől Péter elzárkózott mondván, 
mérgezés általi halálát ők okozták. A leányok minden bizonnyal megtámadták a 
végrendeletet, ezért került sor az 1493. évi tanúkihallgatásra. A per további részle-
tei sajnos nem ismertek, annyit tudunk, hogy Beladi János neje, Erzsébet volt az 
egyik megvádolt nővér, akinek az unokahúga 1521-ben marosfalvi fél nemestelkét 
50 forintért átengedte a garamszentbenedeki apátnak, tehát valószínűleg az apát 
1493-ban elvesztette a pert.53 

A Marosfalvi család Bars vármegye középbirtokosai közé tartozott. Az 
apátsággal már korábbról is volt kapcsolatuk: 1417-ben az apát panaszt tett a 
sági konvent előtt, hogy a Barbáta nevű pusztát a kiskálnai és marosfalvi ne-
mesek elfoglalták. Úgy tűnik, akkor megegyeztek, mert két évvel később az ér-
seki helynök elé került az ügy, ekkor pedig Marosfalvi Mátyást, Miklóst és Pé-
ter t marasztalták el, mert az apátságtól hűbérben bírt föld u tán nem fizették 
meg a bért. 1456-ban az apát ismét tiltakozott amiatt, hogy a Marosfalviak 
megint elfoglalták a pusztát. A család 1429 előtt Kálna pusztát (Bars vm.) is el-
foglalta az apátságtól, az ezt követő perben ismét elmarasztalták a családot, és 
Kálna mellett Marosfalvát is az apátságnak ítélték. Végül III. Miklós apát ki-
egyezett velük: Marosfalvát visszakapták a nemesek, akik Kálna pusztát az 
apáttól határozatlan időre bérbe vették.54 

1493-ban jutot t az apátság a Bars vármegyei Ebedec és Azna birtokré-
szekhez. A birtokos Ebedeci család már annyira elszegényedett, hogy 1437 után 
Ebedecet — Knauz szerint akkor már mint pusztát — zálogba adták. Ennek ki-
váltására vettek fel az apátságtól 200 aranyforintot, melyet minden bizonnyal 
már nem tudtak visszafizetni, ezért a birtokot Azna földdel együtt „örök ala-
mizsnaként" átadták az apátságnak. Ezt a rendelkezést az Ebedeci család férfi 
ágának kihalása miatt a női ág tette.55 

52 Ezt az adományt így közvetett pénzadománynak is tekinthetjük, az már egy sajnálatos tény, 
hogy a testvérek nem tértek vissza, hogy kiválthassák. A tíz tanúból egyébként csak egy, marosfalvi Kar-
dos Gergely emlékezett úgy, hogy a testvérek fogságból való visszatérése esetén az apát köteles minden 
pénzbeli megváltás nélkül — „sine omni redemptione pecuniarum" — visszaadni az adományt. 

53 Knauz N.: A Garan-melletti i. m. 156. 
54 Uo. 141., 157. A Marosfalvi család egyébként tevékenyen rész vett a megyei közéletben, a 

forrásokban legtöbbször királyi emberként szerepeltek: Marosfalvi „Cseh" István (1413: ZsO IV 983. 
sz.), Tamás (1416: ZsO V 1636. sz.; 1419: ZsO IX. 900. sz.), Miklós (1417: ZsO IV 275. sz.; 1419: ZsO 
IX. 384. sz.), Tamás fia László (1423: DL 90 559.), Marus (1440: DL 13 560.), Péter (1454: DL 
14 827.). Nádori ember volt: György (1464: DL 15 986.), Orbán (1502: DL 63 494.). 

55 A családból a 15. század első évtizedében leggyakrabban Lázár tűnik fel a forrásokban, aki 
főleg pereskedéseiről volt nevezetes. 1422-ben említették Lázár fiát, „Kis" (Parvus) Lászlót, aki 



A Dobák rokonságból56 származó Dacsó család tagjai valósággal „elhal-
mozták" az apátságot. A bőséges végrendeleti adomány oka itt is a család elsze-
gényedése volt. Keszihóci Dacsó Demeter gyermekei, Miklós, László és Zsófia 
1465-ben kénytelenek voltak elzálogosítani Bars vármegyében levő nemcsényi 
részbirtokukat Esztergomi Péter diáknak 40 forintért. Tőle Kispalugyai Már-
ton vette át, aki 1483-ban János garamszentbenedeki apátnak adta tovább a zá-
logot.57 Dacsó István eközben az apáttól újabb 25 forintot vett fel. A család 
egyéb, zálogban levő birtokaik kiváltásáért János apáttól 200 forintot vett fel, 
de ezt az összeget valószínűleg nem tudták visszafizetni. Ezért 1493. június 
10-én a sági konvent előtt kinyilvánították, hogy saját és elődeik lelki üdvéért, 
valamint azért a 200 forintért cserébe a nemcsényi részbirtokaikat a nemesi 
kúriával, malommal, halastóval, valamint három pusztán levő részbirtokaikkal 
együtt az apátságra hagyják. 1498-ban Chama Bence itteni részbirtokát szin-
tén 200 forintért, lélekváltságként adta az apátságnak.58 

Az Ebedeci és a Dacsó család, valamint Chama Bence adománya nem a 
klasszikus értelemben vett végrendelet, inkább a „kölcsön visszafizetése" volt 
az apátság részére. A háttérben a család és a monostor „üzleti ügye" áll. Az apá-
tok birtokaikat úgy hasznosították, hogy abból nekik pénzjövedelem származ-
zék és adott esetben, akinek készpénzre van szüksége hozzájuk fordulhattak. 
Az elszegényedett családok — a korábban fölvett pénzt nem tudván visszafizet-
ni — inkább átengedték biztosítékaikat a szerzeteseknek, mintsem adósokként 
haljanak meg. így a korábban zálogba vetett birtok a lélekváltság adományok 
alapjaivá váltak. A szerzetesrendek rövid- vagy hosszútávra nyújtott kölcsön-
és zálogügyletei egyébként nem ritkák. Ilyen tevékenységet lá thatunk — a 
téma feldolgozottsága miatt tucatszámmal — a pálos rendnél,59 a ferenceseknél,60 

vagy akár az apácáknál,61 továbbá a karthauziaknál,62 de más monasztikus fér-

gimesi Forgács Miklós özvegyének volt a familiárisa (ZsO IX. 706. sz.). Az Ebedeci család leányági le-
származását 1. Knauz N. : A Garan-melletti i. m. 152. 

56 Engel Pál: Középkori magyar genealógia. CD-ROM. (Magyar Középkori Adattár) Budapest 
2001. Dobák rokonsága, 1. tábla. 

57 Knauz feltételezte, hogy a nemcsényi részbirtok mellé Miklósék testvére, Dacsó György itte-
ni négy jobbágytelkét, és velük ismeretlen rokoni kapcsolatban álló bizonyos Dacsó István összesen 
160 forintért 12 jobbágytelket, fél nemesi kúriát és egy halastavat is zálogba adott, 1. Knauz N. : A 
Garan-melletti i. m. 171. 

58 Uo. 171. 
59 F. Romhányi B.: Pálos gazdálkodás i. m. 343-346. 
60 1454-ben a szécsényi ferences kolostort birtokokkal kompenzálta kegyura, S:.écsényi László, 

amiért „kölcsönvett" tőlük bizonyos arany és ezüst tárgyakat, azonban azokat visszafizetni már nem 
tudta (uo. 347., 420. sz. jegyz.). 

61 1405: Stephel pintér és neje, Ágota elismerték tartozásukat a pozsonyi klarisszák felé, ezért 
zálogul lekötötték számukra a házukat (ZsO II. 3770. sz.). Ugyanígy a pozsonyi klarisszáknak ma-
radt adós 1440-ben egy pozsonyi szabó özvegye 25 aranyforinttal, ezért amíg nem tudta tartozását 
törleszteni, addig lekötötte az apácáknak szőlőjét. A levél rendelkezése szerint az özvegy minden év-
ben 3,5 forintot fog törleszteni (DL 13 548.). 1449-ben Kéri János fia Imre mester zálogosította el két 
Somogy vármegyei praediumát 30 aranyforintért a nyulakszigeti domonkos apácáknak (DL 67 820.). 

62 1446: Svábi János a Szepes vármegyei Lehnic, Helihvágása, Rihwald birtokokban levő része-
it, valamint Szentmargit praediumot 33 aranyforintért adja zálogba a lehnici Szent Antal völgyi mo-
nostornak - DL 24 957., 39 992.; 1475: urbánfalvi Sybak János leányai, Dorottya és Magdolna, vala-
mint gyermekeik a Szepes vármegyei Urbánfalva birtokon 32 hold szántóföldet és rétet adtak zálog-
ba 24 aranyforintért a menedékkövi kolostornak azzal a kikötéssel, hogy csak 32 év múlva válthatják 



flrendeknél is találkozunk ilyen adatokkal.63 A garamszentbenedeki apátság ef-
féle zálogügyletet több alkalommal is bonyolított. 1493. április 14-én Chama 
Gergely özvegye, Dorottya Nemcsényben levő részbirtokát 24 aranyforintért 
adta zálogba János apátnak, ugyanebben az évben 20 aranyforintért újabb 
nemcsényi részbirtokhoz jut az apátság zálog címen.64 

A 16. században is voltak az apátságnak ilyen típusú ügyletei: 1515-ben Pe-
res László kiskálnai kúriáját és részbirtokát vette 18 forintért zálogba, 1520-ban 
pedig somlyókúti telek részbirtokába vezették be zálogjogon.65 Az apátság nem-
csak zálogkölcsönt, hanem tisztán kölcsönt is nyújtott: 1515-ben Újbánya város-
nak 50 forintot, 1516-ban Gyarmati Gergelynek egy régebbi összeg mellé újabb 
három forintot adott, és még ebben az évben Potranszki István adott ki nyugtát 
arról a 13 forintról, melyet a garamszentbenedeki apáttól kapott kölcsön.66 

Az adatokból úgy tűnik, az apátság ugyanúgy vett zálogba birtokokat, 
vagy nyújtott kölcsönt, mint más szerzetesrendek. Az ügyfeleinek köre főként a 
helyi kis- és középbirtokos nemességre terjedt ki, akik alig rendelkeztek kész-
pénzzel, viszont birtokaik megfelelő biztosítékként szolgáltak. Újbánya város 
ebből a szempontból kilóg a sorból, meg kell azonban jegyeznünk, hogy az apát-
ság itt földesúr volt. 

Figyelemre méltó még Szilva Albert esete is, aki 1495. aug. 25-én adomá-
nyozta lélekváltságként az apátságnak Lót birtokát. Albert korábban ezt a 
helységet guti Ország Mihálytól vette zálogba, így kikötötte, hogy az Ország 
család 1000 forintért válthatja vissza az apátságtól, amely összeget építkezé-
sekre kellett, hogy fordítsanak a szerzetesek. Albert özvegye, Borbála szőlőt ha-
gyott a monostorra, amely nem maradt sokáig birtokukban.67 

vissza - DL 17 665.; 1488: Ajkai Benedek Veszprém vármegyei Ajka possessio határában egy erdőt és 
egy rétet vetett zálogba a lövöldi kolostornál 22 aranyforintért - DL 66 080. 

6 3 1431: a kapornaki konvent apátja és Bucsai Lőrinc fia Benedek érvénytelenítették a vasvári 
káptalan kiadványát, melyben Gersei Pető fia László a kapornaki apáttól és Benedektől kölcsönka-
pott 110 forintért cserébe elzálogosította a Zala vármegyei Pazba possessiot. Az új kiadvány értelmé-
ben Gersei már csak Benedekkel kötött egyezséget - DL 92 797.; 1450: Kecseti Péter és felesége, 
Bádoki Margit Szentmártonmacskása birtokon levő három lakott és egy néptelen jobbágytelket 32 
forintért a kolozsmonostori apátnak és a konventnek zálogosították el - DL 36 407.; 1453: Gallus Pé-
ter Sopron vármegyei Gallusházát adta zálogba Bertalan borsmonostori apátnak - DL 14 692.; 1459: 
patai Dezső Antal korogi birtokrészét 16 aranyforintért Lukács kolozsmonostori apátnak zálogosítot-
ta el - DL 36 392. (p. 33.); 1464: a Bátori család 270 aranyforintért zálogosította el fejérdi (Kolozs 
vm.) birtokrészét a kolozsmonostori apátságnak kikötve, hogy azt csak egy év letelte után válthatják 
vissza az apátságtól - DL 36 394.; 1470 előtt Marcali Bánfi István zálogosította el somogyvári és sza-
m ár kúti félvámjait Fülöp somogyvári apátnak - DL 17 051.; 1474: Pathi Therek László fiai adták zálogba 
többek közt Dénes keresztúri apátnak a somogyi sávolyi, tyukosi és fenyődi részeiket 166 forintért - DL 
17 550.; 1490: Családi Péter a Nyitra vármegyei Geszte pusztán levő részeit - a rétek és szőlőhegy kivételé-
vel - vetette zálogba 36 és fél aranyforintért János garamszentbenedeki apátnak - DL 68 130.; 1524: 
Galgóci Miklós pápai főesperes és győri püspöki helytartó felszólította Fel-Péc, Patona és Tamási falvak 
papjait, hogy keressék fel mindazokat, akik Jakab bakonybéli apátnak és a monostornak kölcsönpénzzel 
vagy kártérítéssel tartoznak és vegyék rá őket tartozásaik, kártérítéseik rendezésére. Ha vonakodnak köte-
lezettségeiknek eleget tenni, akkor közösítsék ki az érintetteket - Egyháztörténelmi emlékek 131. sz. 

64 Knauz N.: A Garan-melletti i. m. 171. 
65 Knauz N. : A Garan-melletti i. m. 89. 
66 Uo.; DL 22 700.; DL 22 817.; DL 25 586. 
67 Knauz N.: A Garan-melletti i. m. 163. Szilva Albert egyébként a helységre korábban már vett 

fel 100 forint zálogkölcsönt Csúzi Pétertől, a számlát a garamszentbenedeki apát egyenlítette ki, aki 
ezen felül még újabb 100 forintot adott. 



Az apátság 1494-ben végrendeleti úton még egy birtokrészhez jutott Kis-
Kálnában. Az örökhagyó asszonyok igen kis részt, mindössze a birtok V3-át ad-
ták, holott Bálványi Anasztázia férjét, Apczi Orbánt — aki tanúként jelen volt 
Marosfalvi Péter 1492. évi végrendeleténél — Jómódúnak" mondták. Esetleg ez 
a kis-kálnai birtokrész jegyajándék, vagy leánynegyed lehetett. 

Kolozsmonostorról szintén jelentős számú végrendeleti adományt isme-
rünk. Ennek — Garamszentbenedekhez hasonlóan — oka egyrészt a források 
feldolgozottsága, másrészt hogy hiteleshelyként hatalmas iratanyaga maradt 
fenn, így a testamentumok fennmaradására is több esély volt. A sort 1446-ban 
egy — nevéből következtetve német származású — kolozsvári cívis, Thol Má-
tyás özvegye nyitja. Sajnos közelebbről nem lehet meghatározni, hogy pontosan 
mit takart az adomány, mivel a „minden birtokjog" igen tág fogalom. De feltehető-
en földbirtok lehetett, mivel a szőlőt, malmot, háztulajdont általában konkré-
t an megnevezték. 

A monostorban eltemetett Herepei Márk erdélyi alvajda testamentumá-
ban saját, felesége és gyermekei lelki üdvéért ereklyéket hagyományozott a 
konventnek.68 Antal kolozsmonostori apát 1451. február 13-án elismervényt ál-
lított ki arról, hogy Márk özvegye, szamosfalvi Gyerőíi László leánya,69 Poten-
ciána átadta azokat. 

Kovács László végakarata több szempontból is figyelemre méltó: azzá te-
szi egyrészt maga az adomány, hiszen házat vagy házrészt —jelenlegi ismerete-
ink szerint — egyik monasztikus rendi közösség sem kapott a 15. században,70 

másrészt pedig az adományozó személye. László a monostor jobbágya volt, ne-
véből következőleg fémműves lehetett, azonban a módosabb, iparűző réteghez 
tartozott. Sajnos az ő végrendeletéről is csak utólag értesülünk, amikor 1490-
ben az apát és konventje a monostor familiárisának, Segesvári Péternek 25 
aranyforintért adta el azt a házrészt, melyet László lélekváltságként hagyott 
rájuk. Az eladás azért történhetet t meg, mert a haszonélvező özvegy is elhunyt, 
és ekkor ju to t tak az adomány tényleges birtokába. 

1502. november 7-én Farkas Tamás kolozsmonostori polgár halálos bete-
gen hasonló kondíciókkal készítette el végrendeletét: minden vagyonát, a ko-
lozsvári szőlőhegy Alsolab nevű részén levő szőlejével együtt feleségére, majd 

68 „... de reliquiis sanctorum, quas habebat in bona copia huic monasterio ..., in quo corpus 
eiusdem Marci existit tumulatum ..." (DL 36 403.; KmJkv 928. sz.). Herepei Márk Újlaki Miklós fa-
miliárisaként töltötte be a tisztséget 1446 és 1450 között (Engel Pál: Magyarország világi arch-
ontológiája 1301-1457. CD ROM. [Magyar Középkori Adattár] Bp. 2001.). Herepei Márknak egyéb-
ként — főként hivatalából kifolyólag — élénk kapcsolata volt a konventtel. 

69 Szamosfalvi Gyerőíi László 1439-ben egyedül, 1449-ben Szomordoki Domokossal együtt vi-
selte a kolozsi ispáni tisztet (Engel P.: Archontológia i. m.). 

70 A garamszentbenedeki apátságnak Körmöcön volt egy kőháza, azonban adományozója isme-
retlen, feltehetőleg a 14. század végén jutottak annak birtokába. Annyit tudni lehet, hogy a házat 
rendszeresen bérbe adták, mészárszékekkel együtt. 1448-ban egy bizonyos Opecz özvegyének adták 
bérbe, aki abban az évben 30 forintot, majd a következő év áprilisában 20 forintot, 1449 júniusában 
pedig 50 forintot fizetett. Bár a megállapodás 300 aranyforintról szólt, ez az özvegy halála miatt vé-
gül meghiúsult. 1487-ben János apát Pyber Lőrinc szűcsnek, körmöci polgárnak határozatlan időre 
adta bérbe, évi 18 aranyforintért (minderre 1. Knauz N.: A Garan-melletti i. m. 161. és DL 19 606.). 
Szinte biztos, hogy a ház és a mészárszék egy gazdasági üzem volt: a mészárszék az alapanyagot, a 
ház a feldolgozás helyét biztosította. 



annak halála után a kolozsmonostori egyházra hagyta. Egy következő iratban 
már az áll, hogy Tamás feleségének a monostori lakóház felett szabad rendelke-
zést — szabad használatot — biztosított, de halála után azt teljes egészében a 
monostor fogja kapni, így, hogy kárpótolja az asszonyt, a szőlőt úgy rendelte, 
hogy annak 2/3-a illesse a monostort, a maradék l/3 pedig, ha ismét házasságot 
kötne, melyből gyermek is születne, illesse őt. Ez év november 14-én Tamás is-
mét végrendelkezett: a kolozsmonostori lakóház egészét és a szőlő 2/3-át az 
apátságra hagyta saját és felesége lelki üdvéért, valamint azért, hogy feleségé-
vel együtt oda temetkezhessen. Kikötötte továbbá, hogy ezeket az adományo-
kat nem adhatják más intézménynek — ottani oltárnak, vagy valamelyik test-
vérületnek — csak a kolozsmonostori Szűz Mária egyháznak.71 

A pannonhalmi bencés apátság öt végrendeleti adományban részesült. 1504-
ben Bedeghei János nagyatyja, anyja és saját lelki üdvéért adományozta nagy-
szemerei sessioját nyolc jobbágytelekkel az anyja után reá maradt leánynegyeddel 
együtt. Ebből következtetve János a család utolsó tagja lehetett. Nagymakki Uriel 
1515-ben az apátságtól kapott 50 forintért és saját, illetve családja lelki üdvéért 
Gugh birtokának felét adta lélekváltságként a szerzeteseknek.72 1525-ben némái 
Deák György rendelkezése folytán jutot t az apátság Ivántelek pusztához.73 

Ugyanebben az évben Ajaki Gáspár a monostortól kapott 32 forintért, illetve sa-
ját lelki üdvéért két bőnyi nemesi telkét, szántót és rétet adott az apátságnak. 
1528-ban bőnyi Posár Antal Nemesbőnyben vásárolt nemesi kúriáját adta a mo-
nostornak egyrészt 20 forintért, másrészt saját, szülei és testvérei lelki üdvéért. 
Ezen felül az apát megígérte, hogy elengedi neki a csanaki szőlőjéből földesúri jog 
alapján szedett borkilencedet.74 Mint látjuk, az öt rendelkezésből három esetben 
az adományt elsősorban az apátságtól kapott összeg kiegyenlítése miatt teszik és 
azok tárgya kivétel nélkül földbirtok volt. 

71 Tamás tehát egy hónapon belül háromszor rendelkezett javairól 1502. nov. 8. és 14. között, 
azonban jelentős változások nincsenek a testamentumok között. Figyelemre méltó viszont az utolsó 
végakaratban levő kikötés, azaz, hogy oltárnak vagy testvérületnek nem lehet átadni a javakat. A 
monostorban való eltemettetés egyedülálló eset, ugyanis nincs arról adatunk, hogy polgár oda temet-
kezzen, ez főleg a nemesség szokása volt. A polgárok — és természetesen a nemesség jelentős része is 
— inkább a városokban található koldulórendi kolostorokat részesítették előnyben. Talán Tamás ti-
lalma ezt a célt szolgálta: a „megszokottal" ellentétben monasztikus rendiekhez temetkezhessenek. 
Lupescu-Makó Mária erdélyi testamentumokat feldolgozó tanulmányában több példát is ad arra, 
hogy a koldulórendi kolostorok voltak a végrendelkezők véső nyughelyei. Bár Lupescu Mária említi 
Tamás végakaratát, de sajnos különösebb megjegyzés nélkül hagyja, 1. Lupescu Makó, M.\ „Item 
lego..." i. m. 165-169. 

72 Uriel 1523-ban fiává fogadta Pokatelki Zomor Demert és hozzá adta leányát, Annát. Uriel el-
mondása szerint Demeter szülei idősek, a fiú pedig „ügyetlen". Hogy ez mit jelenthet, nem tudjuk, 
tény azonban, hogy az így egyesült „vagyon" meglehetősen nagyra nőtt: a birtokok Győr, Komárom, 
Sopron, Vas, Veszprém és Zala vármegyékben helyezkedtek el (1523: DL 68 542.; 1524: DL 47 564.) 

'3 György 1497-ben királyi emberként Nagylucsei Damjánt és családját iktatta birtokba (DL 
106 907.). 1500-ban a veszprémi püspökség udvarbírájaként tűnik fel, ekkor Korlátkövi Osváttal volt 
békés birtokügye (DL 107 123.). 1525. ápr. 13-án már „néhai"-ként írtak róla (DL 91 072.). 1525. júl. 
22-én özvegye, Erzsébet és fiai hozzájárulásukat adták Györgynek a pannonhalmi monostor javára 
tett rendelkezéséhez (PRT III. 269. sz.). 

74 Az Antal nevében található jelző (Anthonius litteratus Posar dictus de Bewn) alapján feltéte-
lezhető, hogy a műveltség egy magasabb fokát megszerezve és tudását pénzre váltva szerény közne-
mesi szinten tudott élni. Vásárolt nemesi kúriája ezt látszik alátámasztani. 



Az általam átnézett forrásokban még ha t monostor kapott egy-egy vég-
rendeleti adományt. A borsmonostori ciszterci apátságra 1433-ban lélekvált-
ságként szőlőt hagyott Kőszegi Miklós rákosi várnagy özvegye. Az oklevél meg-
említette, hogy néhai férje, Miklós is tett végrendeleti adományt az apátságnak 
— talán épp a szőlőt —, erről többet ennél az említésnél, sajnos, nem tudni. A 
végrendelet ugyan győri illetőségűnek sugallja a házaspárt, viszont az apátság-
nak adományozott szőlő Kőszeg mezővárosban volt. Borsmonostornak ez elő-
nyös volt, mivel a szóban forgó szőlőt délről az apátság Gugol nevű szőlője hatá-
rolta, így azt a szerzetesek bővíteni tudták. 

A vizsgált testamentumokban a premontreiekre csak birtokokat hagytak 
a végrendelkezők, akik — a Turócnak adományozó Lászlófalvi Miklós75 kivéte-
lével — asszonyok voltak. Mórichida esetében mindössze annyit tudunk, hogy 
Szentmiklósi Kaza Márk néhai leányának, Margitnak hitbérét és jegyajándé-
kát, melyet végrendeletében a monostorra hagyott, Musli Péter — az elhunyt 
Margit fia — megadta a prépostnak és konventnek. Borhi Benedek özvegyének, 
Katalinnak 1515-ban kelt testamentuma fennmaradt. Az érte, férjéért, és elő-
deikért mondandó misékért Hont vármegyében, Herzekfölde prédiumon vásá-
rolt birtokrészt hagyta a sági konventre. Két évvel később, 1517-ben Dobronci 
László zalai nemes özvegye, Ágota végrendelkezett, de ezt a testamentumot 
már megelőzte egy korábban, 1501. december 12-én kötött megállapodás. Eb-
ben Dobronci László és felesége, Ágota a Zala vármegyei Kisdobronc és Vas vár-
megyei Sejter birtokrészeiket a türjei konventnek adományozták úgy, hogy 
amíg élnek, a konvent köteles őket illően ellátni élelemmel és ruhával. Emellett 
Dobronci László fia Jánosra nagykorúsága eléréséig, valamint birtokaira, bir-
tokrészeire vonatkozó oklevelekre — melyek Bezerédi Miklósnál vannak — a 
szerzetesek viseljenek gondot. Nagykorúsága elérése u tán birtokrészeit meg-
kaphatja János, aki László és Ágota birtokrészeit is kiválthatja, viszont János 
magtalan halála esetén minden birtokot a türjei konvent kap meg.76 Ágota ezt 
érvényben hagyva adományozta a türjei prépostságnak a Zala vármegyei Dob-
ronc birtokon levő két nemesi és hat jobbágy telket részben lélekváltságul, rész-
ben 23 aranyforintért, azonban kikötötte, hogy amíg él, a konvent lássa el ru-
hával és élelemmel.77 

1526. május 17-én a kapornaki konvent jelentette, hogy Semlyéni Péter 
újudvari plébános iránt érzett hálából — aki egyébként Antal kapornaki apát 
vér szerinti testvére volt — a monostortemplomtól északra eső, eddig üresen 

75 Valójában itt sem ismerjük a végrendeletet, István prépostnak a birtokjogokért való pereske-
déséből ismerjük Miklós végakaratát. 

76 DL 101 796. 
77 A ruházattal és élelemmel való ellátás kitétele más rendeknek tett végrendeletben is előfor-

dul: 1447 után Kapás Kelemen özvegye, Margit kijelentette, ha férje által reá hagyott szőlőt öregsége 
miatt nem tudná művelni, akkor a szentpéteri pálosok még az életében birtokukba vehetik azt azzal 
a kikötéssel, hogy a szerzetesek őt élelemmel és ruházattal kötelesek lesznek ellátni (1454: DL 
14 825.). 1464: Keszeghányi Bálint és Péter a Zala vármegyei Keszeghányban levő teljes birtokrészei-
ket lélekváltságként a somlyóvásárhelyi apácákra hagyták. Kikötötték, ha valaki a rokonok közül 
megzavarná az apácákat a birtokukban, akkor az köteles a bírói részen túl 200 aranyforintot fizetni. 
Az apácák pedig vállalták, hogy az adományozókat halálukig tisztes élelemmel és ruházattal fogják 
ellátni - DL 15 910. 



álló Szent Margit tiszteletére emelt kápolnában oltárigazgatóságot alapít. Az 
oltáros pap kötelességévé tették, hogy hetente két-két misét mondjon kápolná-
ban, illetve a monostortemplomban Péter sírja közelében (!). A szerzetesek így 
fejezték ki hálájukat Péternek, amiért a monostortemplom befedésénél és a kon-
vent peczöli birtokának visszaszerzésénél „roppant nagy szolgálatokat tett". Min-
den bizonnyal az elhunyt testvére, az apát kezdeményezhette a megemlékezés 
ezen formáját. Péter egyéb jótéteményt is tett, ugyanis minden vagyonát a mo-
nostorra hagyta. Sajnos a végrendelet részleteit, és így a benne szereplő tétele-
ket, nem ismerjük, de — egyházi férfiúról lévén szó — abban liturgikus tárgyak 
is szerepelhettek. 

Az itt bemutatott végakaratok és lélekváltság-adományok több tanulsággal 
szolgálnak. Arányaiban sokkal kevesebb végrendeleti adományban részesültek a 
monasztikus rendi férfiközösségek, mint a többi koldulórendi kolostor vagy egyhá-
zi intézmény.78 Az általam átnézett anyag 128 évet ölel fel, és — a püspöki, kegyúri 
és bizonytalan végrendeleteket nem számítva — mindössze 26 testamentumra vo-
natkozóan maradt fenn adat. A végrendelkezők kivétel nélkül helyiek voltak, eb-
ből 8 fő asszony79 köznemesi 9, főnemesi származású pedig — Herepei Márkot is 
ide számítva — három fő volt. Három „értelmiségi" (pap, udvarbíró80 és „litte-
ratus"), egy-egy soltész, polgár és jobbágy volt még az örökhagyók között, meg-
jegyzem, ez utóbbi a szegényebb köznemesekkel állhatott egy szinten. 

Megfigyelhető, hogy sokkal szélesebb az a társadalmi kör, amelynek tagjai 
városi környezetben álló monostorra hagyományoztak javakat. Míg Kolozsmo-
nostor nemestől, özvegyasszonytól, polgártól, jobbágytól is kapott adományt, ad-
dig a többi monostorra mindössze a nemesség különböző rétegi hagytak, amely 
alól csak Stóla képez kivételt sajátos földrajzi és gazdasági helyzete miatt. 

A végrendeletek és források tükrében a garamszentbenedeki apátság kap-
csolatrendszere vizsgálható a legjobban. Elmondható, hogy a hagyományozók-

10 Ennek a népszerűtlenségnek elsősorban a társadalom részéről megváltozott vallási igény az oka. 
A szerzetesi életmód — olykor botrányos — hanyatlása már csak következmény. Az egyes rendek ezeket 
felismerték és reformokkal igyekeztek segíteni a bajokon, de a folyamatot visszafordítani nem tudták. 
Mátyás a ciszterci rend megreformálására tett lépéseket, 1478-ban német kolostorokból teljes konvente-
ket küldtek a majdnem üres magyarországi monostorokba, majd 1489-ben tett újabb erőfeszítést a re-
formra „in capite et in membris". A bencéseknél a reformot — az egyébként kommendátor — Tolnai 
Máté pannonhalmi apát indította el és fejezte be. Tolnai felismerte, a fő probléma abban rejlik, hogy nin-
csenek egy szervezetbe tömörülve az egyes apátságok. így a magyar bencés apátságokat kongregációba 
próbálta szervezni, amelynek feje Pannonhalma lett volna. 1508-ban Tolnai megbízásából Zalavár és 
Báta apátjai vizitációt tartottak a nyugat-magyarországi bencés apátságokban. Az eredmény lehangoló 
volt: a fegyelem teljesen lehanyatlott az apátságokban, ahol egyébként — Kapornak és Garamszent-
benedek hiteleshelyek kivételével — alig élt szerzetes. Tolnai reformterve csak részben valósult meg, 
egyrészt az apátságok önállósága, másrészt az esztergomi érsek, Bakóc Tamás miatt. O ugyanis 
Fegyverneki Ferenc, és általa a premontreiek megújulási törekvését karolta fel. Az 1506-ban sági 
prépostnak megválasztott Fegyverneki egységbe akarta fogni az egyes prépostságokat, melyek élére 
„saját embereit" állította. Ezek a reformtörekvések nagyon későn indultak és a török miatt már nem 
tudtak kibontakozni. Minderre 1. Kubinyi A.: Mátyás király és a monasztikus rendek In Möns Sacer 
996-1996. Pannonhalma ezer éve I. kötet. Szerk. Takács Imre. Pannonhalma 1996. 538-544. 

79 Kerek Jánost Azna és Ebedec birtokrésznél nem számoltam bele, hiszen az Ebedeci család 
egyenesági leszármazottai Szelcseni Kata és Ilka voltak. 

80 Némái Deák György királyi ember, majd a veszprémi püspökség udvarbírája volt. A nevében 
szereplő „Deák" is jelzi műveltségét. 



nak a végrendeletet megelőzően is volt személyes kapcsolatuk az apátsággal, fő-
leg hiteleshelyi funkciójából kifolyólag. Többségük az apátság anyagi támogatá-
sára szorultak (a rendelkezésekben oly sokszor említett pénzösszegek ezt lát-
szanak alátámasztani), így azok adományát inkább a visszafizetetlen kölcsön 
kiegyenlítésének tekinthetjük. 

Az adományok jó része birtok volt: nyolc monostor (Mórichida, Turóc, 
Csorna, Kolozsmonostor, Garamszentbenedek, Ság, Pannonhalma, Tűrje) ré-
szesült ebben, szőlőt csak három monostor (Borsmonostor, Kolozsmonostor és 
Garamszentbenedek) kapott. Kolozsmonostor egy házrészt és egy házat is ka-
pott végrendeletben, igaz, az előbbit eladta. Pénzt egyébként csak Privigye ka-
pott, Stóla esetében közvetett pénzadományt figyelhetünk meg. Malom, halas-
tó és ereklye mindössze egyszer fordulnak elő. Feltűnő, hogy értéktárgyat, ru-
hát, lakberendezési cikkeket egyik monostor se kapott, holott ezek a kolduló-
rendieknél jelentős tételek voltak. Egyedül Kapornak esetében feltételezhet-
jük, hogy Péter újudvari plébánostól a többi monostortól eltérő jellegű ado-
mányban részesült. 

Sajnos csak kevés testamentum ismert eredetiben, a legtöbb hagyatékról 
közvetve, utólag, esetleg pereskedésekből tudunk, viszont elgondolkodtató, hogy 
az ismert végrendeletekben a végrendelkező — két kivételtől eltekintve — mind-
össze egy kedvezményezettre, azaz a monostorra hagy hagyatékot. Leusták vég-
akaratában látjuk, hogy Privigye mellett még egy ágostonrendi remeteközösség 
is részesül adományban. Lőrinc soltész a csorbái Szent András templomot ado-
mányban is részesítette, azonban tudjuk, hogy az itteni plébános volt a gyónta-
tója. A kedvezményezettek kis számának persze oka lehet az eredeti irat elkal-
lódása és így nem zárható ki, hogy egy-egy tes tamentumban akár több egyházi 
intézmény is szerepelt kedvezményezettként. 

Bár ezek a közösségek a 15-16. században jelentős külső és belső problé-
mákkal küzdöttek, úgy tűnik, jó viszonyban voltak a helybeliekkel. Érdekes eb-
ből a szempontból Farkas Tamás végrendelete, aki nyomatékosan hangsúlyoz-
ta, hogy adományát csak a kolozsmonostori konventnek adhatják, plébániának 
vagy oltárnak nem. 

A szerzetesrendek társadalmi kapcsolatait a végrendeletek híven tükrö-
zik, hiszen ekkor a végrendelkezőnek az örök üdvösség elnyerése érdekében lel-
kiismerete is jobban megszólalt. Az utolsó alkalom volt, hogy haragosaival meg-
békéljen, adósságait rendezze, jótékonykodjon. Az egyházak feladata volt, hogy 
az elhunyt lelkének megmentéséért szakrális tevékenységet — misemondást, 
gyertyagyújtást — folytassanak. Ezért a végrendelkező templomok, kolostorok, 
oltárok javára is tett adományokat, főként azoknak, amelyekhez még életében 
is szorosabb kapcsolat fűzte, de persze a jobb anyagi lehetőségekkel rendelke-
zők akár egyszerre több egyháznak is tudtak adományozni. Sajnos a monasz-
tikus rendek javára te t t hagyatékok feltárása és elemzése az eddigi kutatások 
látókörén kívül maradtak, így viszont némileg egyoldalú kép bontakozik ki 
előttünk. További módszeres kutatásokra lenne szükség ezen a területen is, 
hogy a monasztikus rendek késő középkori történetét árnyaltabban lehessen 
megrajzolni. 



Lázs Sándor 

A POZSONYI KÓDEX ÍRÓI ÉS MŰVELTSÉGÜK 

Az egyik — törzsanyagát tekintve 1520-ban írt — magyar kéziratunkról, a 
Pozsonyi Kódexről a könyv sorsát bemutatva egy korábbi munkámban,1 úgy 
gondolom, sikerült bebizonyítani azt, amit addig csak tudni véltünk, hogy az 
imádságos könyvecske a somlóvásárhelyi premontrei apácák egyikének készül-
hetett.2 A vándorlásban a kéziratnak társa volt a kétségtelenül premontrei ere-
detű, és Mórichidán át Somlóvásárhelyhez köthető Szegedi Anti fonalé? 

Ez a dolgozat most arra tesz kísérletet, hogy bemutassa azt a környezetet, 
amelyben a Pozsonyi Kódex4 keletkezett, és bizonyítsa, hogy legalább egyik író-
ja — Mihály deák — a kolostor hiteleshelyének munkatársa volt. A másik — 
korábban csak „Z litteratus"-ként megnevezett — írónak a neve is megállapít-
ható a kivakart szövegből: Zantoss családnéven mutatható be. O Mihály deák-
nál magasabb társadalmi ranggal és műveltséggel rendelkezett, kapcsolatban 
állhatott magyar főpapi könyvtárakkal, udvarokkal. 

* * * 

Az 1500-as évek elején a somlóvásárhelyi5 bencés apácák Bakócz Tamás-
nak, Esztergom érsekének többszöri nyomatékos figyelmeztetése ellenére sem 
hagytak fel kicsapongó életmódjukkal: Ilona apátnő és a nővérek a regulát meg-
vetve fényűzően éltek, nyilvános helyiségeket látogattak, monostorukban tánc-

1 Lázs Sándor: A megkerült Pozsonyi Kódex és Szegedi Antifonale, valamint két elkallódott 
kézirat. Magyar Könyvszemle 122. (2006) 146-160. 

2 A szakirodalom mindenféle erős bizonyíték nélkül tartja - egyébként nagyon is következete-
sen - premontrei kéziratnak a Pozsonyi Kódexet, 1. Timár Kálmán: Prémontrei kódexek - Huszita 
vagy prémontrei biblia? Kalocsa. 1924. 28., Uő: Magyar kódexcsaládok. Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek 17. (1928) 71., Gábriel Asztrik: Breviárium-típusú kódexek. In: Emlékkönyv Szent Norbert halá-
lának 800 éves jubileumára (1134-1934). Fejezetek a magyar premontreiek nyolcszázéves múltjából. Gö-
döllő. 1934. 136. (az említett felsorolt tanulmányok esetlegesen kötik a premontrei rendhez a kézira-
tot); Timár Kálmán: Dunántúli magyar kódexek sorsa. Pécs. 1936. 20. és Gábriel Asztrik: A Pozsonyi 
Kódex eredeti kézirata. Magyar Könyvszemle 64. (1940) 336-337. különösebb megokolás nélkül már 
premontreinek, az utóbbi pedig egyenesen somlóvásárhelyinek tartja a kódexet. Ez a nézet 1944. évi 
dolgozatában kikristályosodott ki, 1. Gábriel Asztrik: A premontrei kódexirodalom. Uj Magyar Mu-
seum 4. (1944) 129-147. 

3 Szombathelyi Ferences Rendház, Cod. Lat. 6 264. Leírását 1. Polycarpus Radó: Libri liturgici 
manuscripti bibliothecarum Hungáriáé et limitropharum regionum. Bp. 1973. 198. sz. 

4 Kiadását 1. Pozsonyi Kódex 1520. Közzéteszi, bev. és jegyzetek Abaffy Csilla, Abaffy Erzsé-
bet, Madas Edit. (Régi Magyar Kódexek 29.) Bp. 2004. (a továbbiakban: Pozsonyi Kódex kiadása [ha 
a tanulmányt], PK és a megfelelő levél- és sorszám [ha magát a kódexet idézem]. 

5 Somlóvásárhelyt Apácavásárhelyként is emlegetik a 15-16. századi oklevelek, hiszen a csü-
töi'tökönként tartott heti vásárok tartására és helypénz szedésre 1325-ben nem a város, hanem az 
ott élő bencés apácák kaptak engedélyt, 1. IIa Bálint - Kovacsics József: Veszprém megye helytörté-
neti lexikona. Bp. 1964. 351. 



vigadalmakat rendeztek.6 A bíborosnak — nemcsak mint a magyar egyház fejé-
nek, hanem a somlói vár uraként a kolostor feletti protektorátus jogán is7 — 
oka volt eljárni az ügyben.8 Perényi Imre országbíró Bakócz indítványára úgy 
döntött, hogy a botrányt okozó bencés apácákat el kell mozdítani, és egy másik 
kolostorokban kell elhelyezni őket, ahol elkülönítve, szigorú fegyelem alatt tar-
tandók.9 Helyükbe ugyanazon rendbéli, vagy ennek lehetetlen volta esetén más 
rendbéli apácákat kell telepíteni.10 

Úgy látszik, nem akadt betelepítendő bencés nővér, mert 1511 nyarán — 
minden bizonnyal a premontreieket megreformáló Fegyverneky Ferenc köz-
benjárására1 1 — Szegedi Katalin apátnő vezetése alatt tizenkilenc premontrei 
apáca költözött a szegedi Szent Lélek kolostorból a Somló vár alatti Szent 
Lambertbe.12 II. Ulászló király még az év nyarán a premontrei „főkötős atyafi-
a k é n a k adományozta az elűzött benedekrendiek birtokait: Vásárhely várost, 
valamint Iszkáz, Kisszőlős, Csősz és Lovas falvakat.13 Az apácák nemcsak a bir-
tokokat vették át, hanem elődeik feladatát is: a király 1511 Nagyboldogasszony 
napján (augusztus 15.) a konventet hiteleshely működtetésére jogosította fel, és 
pecsétet adományozott nekik.14 

A hiteleshely tevékenységéről jószerivel nincs adatunk, csupán egyetlen 
privilégiálist ismerünk, amelyet a somlóvásárhelyi konvent állított ki.15 Forgal-
ma nem lehetett jelentős, a munka nem haladta meg a sororok erejét. 

Az apácák közül néhányan minden bizonnyal rendelkeztek valamelyes 
felkészültséggel a királytól kapott feladatra. Legalábbis abban az értelemben, 
hogy írni és olvasni tudtak,16 nemcsak a magyar és a latin szövegek másolásá-
ban voltak félig-meddig sikeresek,17 hanem gondolataikat maguk is meg tudták 
fogalmazni, magyar nyelven leveleket is írtak18 - így ellenőrizhették az írnok 

6 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár (a továbbiakban: DL) 22 140., idézi: Lukcsics 
Pál: A vásárhelyi apácák története. (Közlemények Veszprémvármegye múltjából 1.) Veszprém 1923. 92. 

7 A protektorátusról kl. Lukcsics P: A vásárhelyi apácák i. m. 18-19. 
8 Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei 1328-1525. (A Győri Egyházmegyei 

Levéltár Kiadványai - Forráok, feldolgozások 1.) Győr 2005. 27. (101. sz. jegyz.), valamint Oszvald 
Arisztid: Fegyverneky Ferenc, sági prépost, rendi visitator 1506-1535. In: Emlékkönyv Szent Nor-
bert halálának 800 éves jubileumára. Fejezetek a magyar premontreiek nyolcszázéves múltjából. Gö-
döllő 1934. 51-108. 

9 Oszvald A.: Fegyverneky Ferenc, sági prépost i. m. 66. - A bencés apácák az Esztergom mel-
letti dunai szigeten épült monostorba kerültek. 

10 DL 22 140., idézi Lukcsics P: A vásárhelyi apácák i. m. 92. 
11 Oszvald A.: Fegyverneky Ferenc, sági prépost i. m. 65. 
12 Urbárium Monastery S. Lamperty de Wasarhely. DL 167 872. (új jelzet), közli Lukcsics P: A 

vásárhelyi apácák i. m. 55. 
13 DL 22 191., regesztáját 1. Lukcsics P: A vásárhelyi apácák i. m. 93. - Gosztonyi János győri 

püspök szűk egy évvel később iktatta be az apácákat, amikor kézhez kapta II. Gyula pápa 1512. máj. 
15-én kelt bulláját. 

14 DL 22 195., regesztáját 1. Lukcsics P.: A vásárhelyi apácák i. m. 93. 
15 DL 22 756., közli Lukcsics P: A vásárhelyi apácák i. m. 59. - A továbbiakban (külön forrásje-

lölés nélkül) innen idézem az oklevél megfelelő részeit. 
16 Lázs S.: A megkerült Pozsonyi Kódex i. m. 158. 
17 Példázzák ezt a Pozsonyi Kódex későbbi, Bécsben bemásolt imái: 25v-42r, Lázs S.: A megke-

rült Pozsonyi Kódex. i. m. 149-155. 
18 Ilyen írások Palásti Katalin apátnő levelei, 1. Magyar Országos Levéltár, E. 151. f. 174. 

116-121, kiadásukat 1. Lukcsics P.: A vásárhelyi apácák, i. m. 63-76.; az iratokról 1. Lázs S.: A megke-
rült Pozsonyi Kódex. i. h. 



munkáját . Az oklevelek kiállításához szükséges ismereteknek viszont híján le-
hettek. Ilyen irányú gyakorlatot a szegedi konventben nem sajátí thattak el, tu-
dásuk nem terjedt ki a dictamen ismeretére, az oklevél-kiállításra.19 Az 1516-
ból fennmaradt oklevelük mégis megfelel azoknak az alapvető formai követel-
ményeknek, amelyet egy hiteleshelyi okirattól elvárhatunk. 

Az oklevél, amely tanúsítja, hogy Szék Jakab vásárhelyi lakos somlói szőlőjét 
Tompa Benedek pápai polgárnak eladta, a szokásos formulával, az intitulatioval 
kezdődik (Nos religiosa domina Katerina abbatissa totusque conventus Sancti-
monalium de cenobio Beati Lamperti martiris de Apacauasarhel), amely ese-
tünkben nemcsak a konvent elöljáróját, hanem patrónusát is megnevezi.20 Hi-
ányzik viszont a konvent tisztségviselőinek felsorolása és az üdvözlőformula, 
valamint az arenga. 

Az oklevél következő kötelező részei, a publicatio és a narratio viszont nem 
térnek el szokásos formulától; az utóbbi, mint várható, ez esetben is a quod szó-
val kezdődik, majd ismerteti az eladás körülményeit. Itt hiányzik ugyan a két fél 
megjelölése (TV. ab una parte, N. ab altera),21 viszont a későbbiekben az eladót és a 
vásárlót az oklevél pontosan feltünteti. A narratio megszokott formulája (... su-
per se assummendo in nostram personaliter veniendo presenciam oraculo vive-
vocis fassi) kisebb variációval ugyan, de megjelenik.22 

Az adásvételi oklevelekre jellemzően közlik a határmegjelölést; ez itt a 
szomszédos szőlők birtokosainak megnevezéséből áll. A vételár általánosan el-
fogadott formulája után (pro triginta quatuor florenis) az eladásé jön sorra (imo 
coram nobis dederunt et vendiderunt),23 amelyet az expeditoria cautio követ.24 A 
kiadvány felsorolja a tanúkat, majd a corroboratio 13. században kialakult for-
mulája zárja az oklevelet (In cuius rei memóriám perpetuamque firmitatem has 
nostras privilegiales litteras sigilli nostri pendentis munimine roboratas pre-
nominato Benedicto Tompa et suis heredibus duximus concedendas) 25 

Az oklevelet 1516. február 27-én állították ki, öt évvel az után, hogy a Sze-
gedről átköltöző premontrei apácák elfoglalták új lakhelyüket. A nővérek ek-
korra már bizonyosan rendelkeztek tapasztalattal a hiteleshely működtetésé-
ben - persze csak ebben, és nem az oklevelek megszerkesztésében. Ugyanis, 
akárcsak a monostor hiteleshelyének korábbi, a bencés időkből származó okle-
velei, ez az irat is férfikézre vall.26 írása nem túlzottan tetszetős, és, bár ismeri 

19 A Szent Lélek kolostorról 1. Bálint Sándor: Szeged reneszánsz kori műveltsége. (Humaniz-
mus és reformáció 5.) Bp. 1975. 46. (minden bizonyíték nélkül komoly litteratusi műveltséget feltéte-
lezve az áttelepülő apácákról). 

20 Franz Eckhart: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. Innsbruck 1914. 122. 
21 Uo. 125. 
22 Vö. „confessus est oraculo (ministerio) vive vocis" - uo. 125. 
23 ... et coram nobis vendidit et tradidit a - vö. uo. 131. 
24 „Jacobus Zeek sepedictum Benedictum Thompa et suos heredes propriis suis expensis et 

laboribus in domino et possesione dicte vinee contra quoslibet impeditores et actores conservare et 
tenere ..." vö. Insuper obligavit se et suos heredes N (venditor) N. (emptorem) et heredes suos ab 
omnibus ratione terre impetentibus defendere propriis laboribus et expensis et in pacifica possesione 
ipsius terre indempniter conservare - uo. 133. 

25 Vö. uo. 126. 
26 Ezen a véleményen van Lukcsics Pál (Lukcsics F!: A vásárhelyi apácák i. m. 34.). 



a formulákat, elhagyja, vagy pontatlanul idézi fel őket.27 A pergamen dátuma 
például nem jelöli sem megfogalmazójának, sem a jegyzőnek a nevét.28 Abból, 
hogy — akárcsak a korábbiaknak — az 1516. évi oklevélnek is férfi volt az írója, 
következik,29 hogy a somlóvásárhelyi monostor hiteleshelyi kancelláriája, nem-
csak ekkor, hanem korábban is — feltehetőleg csekély létszámú — személyzetet 
alkalmazott az ügyek vitelére. 

Hogy a hiteleshelyek működtetése, személyzetének biztosítása komoly gon-
dot jelentett, bizonyítja II. Ulászló 1492. évi dekrétumának 44. cikkelye. A király 
megparancsolja, hogy a konventek mellett működő hiteleshelyek saját rendjük-
ből „tíz, vagy nyolc, vagy legalább hét és nem kevesebb szerzetest, vagy papot 
kötelesek tar tani , és a levelek kiadásában velük együtt kellő gondosságot tanú-
sítsanak".30 Ezek alapján feltehető, hogy a királyi kancellária, amikor kiadta a 
somlóvásárhelyi konventnek a hiteleshelyi pecsétet, bizonyára tájékozódott a 
működéshez szükséges személyi feltételek meglétéről, és ennek tudatában en-
gedélyezte a monostor melletti kancellária tevékenységét. 

A somlóvásárhelyi kancellária tisztségviselőiről, offlciálisairól nincs isme-
retünk, ráadásul ezen kívül egyetlen női konvent mellett sem működött hiteles 
hely, tehát nem tudunk párhuzamot keresni.31 Feltehető, hogy a locus credibilis 
felszereléséért maga az abbatissa felelt, azaz ő viselte a custos méltóságát.32 

Tisztéből adódóan tehette meg Palásti Katalin apátnő, hogy a török elöli mene-
külésekor, az oklevelek mellett, társai kíséretében a konvent pecsétjét is elvitte 
Bécsbe.33 Az oklevelek ilyetén menekítése nem példa nélküli. A leleszi premont-
rei prépost még hadjáratokra is magával vitte a konvent által kiállított és őrzött 
értékes okleveleket.34 

Ha Somlóvásárhelyen — mint kisebb tekintélyű — hiteleshely kancellári-
áján nem is töltöttek be minden szokásos tisztséget, mégis szüksége volt a hiva-
talnak legalább egy-két emberre, akik megnyugtató jogi ismeretekkel rendel-

27 Meg kell jegyeznem, hogy mivel nem ismerünk más Somlóvásárhelyen kiállított oklevelet, 
nincs mivel összehasonlítanunk a privilégiálist, tehát azt sem tudjuk, milyen helyi szokásokat köve-
tett az oklevél írója (ha egyáltalán figyelembe vette őket). A formuláskönyvekről 1. Bónis György: Kö-
zépkori jogunk alapelemei. Bp. 1972. 143-233. 

28 Ez általában a kolostor lectora volt, 1. Eckhart, E: Die glaubwürdigen Orte i. m. 71. 
29 A hiteleshelyi kancelláriák működéséről 1. uo. 70-96.; Kumorovitz Bernát: A leleszi prépost-

ság tagjai és hiteleshelyi személyzete 1569-ig. Bp. 1934.; Horváth Antal: A csornai konvent hiteles-
helyi működése. Keszthely 1943. 

30 1494: 44. (§ 2.): Quod de caetero ipsi praepositi reguläres, et abbates sigillates testimonialia 
habentes, teneantur, et sint astricti decern, vei octo personas religiosas, sacerdotes illius ordinis, vei 
ad minus septem, et non pauciores, in eorum monasterio tenere, et conservare, et una cum eisdem in 
emanationibus literarum solertem diligentiam adhibere. - Magyar törvénytár (1000-1526. évi tör-
vénycikkek). Bp. 1899. 509. 

31 Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. Bp. 1930. 137., 214. - Párhuzam a kolostorok működ-
tetésében van. Például a margitszigeti dominikánus apácák és az óbudai klarisszák világiakat foglal-
koztattak, megtették őket officiálisnak, udvarbíróknak, 1. Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a 
középkori Magyarországon. Bp. 1971. 368-376. 

32 A custos feladatáról és a pecsét őrzéséről, 1. Eckhart, F.: Die glaubwürdigen Orte i. m. 74. 
33 A pecsétek átadását a bécsi ágostonos kanonisszáknak az 1586. ápr. 19-én kelt feljegyzés rög-

zíti, 1. Joseph Kopallik: Regesten zur Geschichte der aufgehobenen Klöster Wiens. Regesten zur 
Geschichte der Erzdiözese Wien. Wien 1890. I. 63. (104. sz.). 

34 Gábriel A: A premontrei kódexirodalom i. m. 136. 



keztek, rá juk lehetett bízni az oklevelek kiállítását, illetőleg az írnokok irányí-
tását. Ez a feladat férfi konventek esetében a lectoré volt; raj ta kívül minden-
képpen szükség volt egy, vagy akár több nótáriusra, akik a tényleges munkát, 
az oklevelek írását végezték.35 

Hogy kik voltak azok, akik Somlóvásárhelyen tevékenykedtek, nem tud-
juk, de az biztos, hogy a rend vezetői szerzeteseket is rendeltek a kanonisszák 
mellé. Egyőjüket név szerint is ismerjük: 1522-ből van adatunk arra, hogy a 
vasvári káptalannál Mátyás premontrei szerzetes, apácavásárhelyi prépost36 

járt el a nővérek ügyében.37 0 — amellett, hogy a város és egyben a sororok 
lelkigondozója lehetett — talán a hiteleshely munkájában is részt vett.38 Feltű-
nő viszont, hogy Várdai Pál esztergomi érsek az apácáknak szóló menlevelében, 
nem említ szerzeteseket, akik velük menekülhetnének a török elől.39 

Nem valószínű, hogy a lelkigondozó állította volna ki a hiteleshely okleveleit. 
A munka gyors átvételéből viszont bizonyosnak látszik, hogy a somlóvásárhelyi 
hiteleshely kancelláriájának a bencés időkben is tevékenykedő személyzetének 
egy része, tehát azok, akik a nótárius feladatát ellátták, 1511 után is hivataluk-
ban maradtak, munkájuk folyamatos lehetett. Valószínűleg deákok, klerikusok 
voltak. 

Klerikusok számos hiteleshelyen tevékenykedtek, így a jelentős — szintén 
premontrei — leleszi és a csornai konvent melletti kancelláriákban is.40 A két 
monostor esetében ezek a klerikusok, néhány kivételtől eltekintve, többnyire a 
rend növendékei voltak, tehát nem alkalmazottak.41 Ok látták el az oklevelek 
kiállítása körüli alapvető feladatokat, de a tényleges irányítást többnyire itt is 
alkalmazottak, officiálisok végezték.42 Hasonló lehetett a helyzet Somlóvásár-
helyen is, annyi különbséggel, hogy világiakat kellett alkalmazniuk a posztok 
betöltésére. A gyakorlati jogban legalábbis valamelyest jár tas klerikusokat kel-
lett fizetniük írnoknak és a kancelláriát vezető nótáriusnak.43 Az apácáknak 
erre minden gazdasági lehetőségük megvolt. 

35 Eckhart, E: Die glaubwürdigen Orte i. m. 71-76. 
36A somlóvásárhelyi prépost tevékenységéről 1. Oszvald A.: Fegyverneky Ferenc, sági prépost i. 

m. 67., és a kolostor mellett működőkről 1. Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás ko-
rából. Szerk. Bunyitai V[ince], Rapaics R[ajmund], Karácsonyi J[ános], Bp. 1904. II. 385. 

37 DL 24 331., Lukcsics P: A vásárhelyi apácák története i. m. 95. 
38 Lukcsics úgy véli, ez az „assignatio" lehet alapja a vásárhelyi prépostságnak (Lukcsics P: A 

vásárhelyi apácák i. m. 36.). 
39 Lukcsics P: A vásárhelyi apácák i. m. 98. - Bécsben az apácák javadalmaztak egy ott élő ma-

gyar gyóntatót, 1. Richard Perger - Walter Brauneis: Die mittelalterlichen Kirchen und Klöster 
Wiens. (Wiener Geschichtsbücher 19/20.) Wien-Hamburg 1977. 192. 

40 A leleszi prépostság és a csornai konvent jegyzői között többen litteratusok voltak, 1. 
Kumorovitz B.\ A leleszi prépostság tagjai i. m. 26-28. és Horváth A.: A csornai konvent i. m. 20. - A 
litterátusok működéséről 1. még Mályusz E.: Egyházi társadalom i. m. 369-376., valamint Kubinyi 
András: Polgári értelmiség és hivatalnokrétege Budán és Pesten a Hunyadi- és a Jagelló-korban. Le-
véltári Közlemények 39. (1968) 221. 

41 Kumorovitz B.: A leleszi prépostság tagjai i. m. 26. 
42 A premontrei prépostságok saját tagjaik mellett a leleszi és sági (Ipolyság) hiteleshelyen al-

kalmaztak világi jegyzőt és subnotariust, 1. Mályusz E.: Egyházi társadalom i. m. 250. 
4 3 A világi értelmiség kialakulásáról 1. Mezey László: A pécsi egyetemalapítás előzményei. (A de-

ákság és hiteleshely kezdeteihez). In: A pécsi egyetem történetéből. Szerk. Csizmadia Andor. Pécs 
1967. 53-84. és Mályusz E.: Egyházi társadalom i. m. 366. 



1516-ban virágzó vidéket találunk a Somló tövében.44 Somlóvásárhely me-
zőváros működteti közigazgatását, a bíráját és tizenkét esküdtjét, akiknek az 
adók behajtását is el kell végezniük.45 A városi elöljáróság szorosan együttmű-
ködött 1511 előtt a bencés, utóbb pedig a premontrei apácák hiteleshelyével: ők 
— ahogy azt a korábban bemutatot t oklevél is tükrözi — tanúskodtak az ok-
iratok elkészítésekor.46 Az egyszerű adásvételt Fazokas Péter, Apácavásárhely 
bírája mellett ismét tizenkét esküdt,47 azaz a város tanácsosi testülete, vagy ha 
jobban tetszik, törvényszéke tanúsította.48 A sedes judicaria rendszeres műkö-
dése a mezővárosban, akárcsak a somlóvásárhelyi konvent hiteleshelyi tevé-
kenysége, komoly írásbeliséget tételez fel, ehhez pedig az íráskultúra nagyfokú 
elterjedtségével kell számolnunk.49 Hogy ennek kevés emléke maradt fenn, az 
részben a török martalóckodásának tudható be,50 valamint annak, hogy az ok-
leveleket Katalin apátnőnek nem sikerült visszahoznia bécsi meneküléséből.51 

44 A Somló hegy alatti oppidum a középkor végén jelentős település. 1488-ban 104 forint adót 
fizetett, ezek szerint a járásban Pápa után Somlóvásárhely volt a legnépesebb. A város elszegényedé-
se a 16. század harmincas évek elején kezdődött. Hat évvel Mohács után már csak 12 szegény, 11 el-
pusztított, 10 szolga és csupán 15 adófizető portája van a városnak - a török 25 jobbágytelket felége-
tett, vö. Veszprém megye régészeti topográfiája. Szerk. Bakay Kornél. (Magyarország régészeti to-
pográfiája 3. Szerk. Gerevich László.) Bp. 1971. 207. 

45 Az okirat, amely tanúsítja az apácák 1511. évi beiktatását birtokukba, szintén megemlíti a 
város tanácsát, a bírót és az esküdteket, akiknek a beszolgáltatást kell biztosítaniuk: „Ez felyül 
megh mondot adókat, ayandekokat es szolgalatokat az valalbely byro tyzenket eskwttyvel egyetem-
ben tartozik ky szerezny és az azzonyoknak be szolgaltany" - DL 167 872., közli Lukcsics P.: A 
vásárhelyi apácák i. m. 58. 

46 1418-ban (tehát akkor, amikor a monostort még a bencés apácák lakták) egy adásvételi szer-
ződés kiállításakor a város tizenkét esküdtje tanúskodott, a bíró nem volt jelen az aktuson. Az okle-
velet közli Lukcsics P: A vásárhelyi apácák i. m. 54. 

47 Petro Fazokas iudice oppidi nostri, Anthonio Salmari, Stephano Cheessy, Simone Kathona, 
Valentino Palier, Mathia Fabro, Blasio Giorgyfabri, Thoma Marthon, Nicolao Perez, Thoma Kwn, 
Benedicto Sarkantws, Johanne Philep, Vincencio Byro iuratis civibus - DL 22 756., közli Lukcsics P: 
A vásárhelyi apácák, i. m. 59. 

48 Az esküdtekről és a sedes judicariaról 1. Szabó István: A középkori magyar falu. Bp. 1969. 
92-101. A sedes judicaria még a török hódoltság alatt is működött Somlóvásárhelyen. Erre utal, hogy 
1570-ben a hatalmaskodó Csoron János magához hívatta az apácák birtokán lévő falvak, és Somlóvá-
sárhely bíráit. Az az 1544-ben kelt, az esztergomi érsek már említett menlevele a somlói provisornak 
— értsd: ispánnak — ad utasítást, hogy ne gátolja az apácák elvonulását, nem a város önkormányza-
tának folyamatos működését jelzi, hanem a földesúri hatalom erejét. Az oklevélben szereplő udvarbíró az 
uradalom intézőjének a megnevezése, vö. Kovács Ferenc: A magyar jogi terminológia kialakulása. 
(Nyelvészeti tanulmányok 6.) Bp. 1964. 140. 

49 A jogi aktusok értelemszerűen megkövetelték az írásbeliséget, 1. Mályusz E.: Egyházi társa-
dalom i. m. 367-368. 

50 Somlóvásárhely 1546-ban csak hét porta után adózott, mert a várost a törökök felégették 
(Magyar Országos Levéltár, Dicalis conscr. XLIX. és Lukcsics P.: A vásárhelyi apácák i. m. 99.) 

51 1586. okt. 8-án kelt iratában a bécsi püspök, Johann Kaspar megtiltja a hazatérni szándéko-
zó apátnőnek, hogy magával vigye értékeit és az okleveleket. Az ágostonos apácák az átvételi jegyző-
könyvben csak az egyházi kincseket sorolják fol, az okleveleket nem (Kopallik, J.: Regesten i. m. I. 
112. sz.). Lukcsics említ egy 1418. jún.29-én kiállított privilégiális oklevelet, amely a bécsi levéltár-
ban található, talán ezt is a premontrei abbatissa vitte magával menekülésekor. Sok magánjellegű 
iratot viszont sikerült visszahoznia az apátnőnek, ezek a Csoron Jánossal folytatott pereskedéséről 
szólnak (vö. Lukcsics P: A vásárhelyi apácák története i. m. 54-76.). Az átadott tárgyak jegyzékét 
közli: Bálint S.: Szeged reneszánsz kori műveltsége i. m. 52., vö. Lázs S.: A megkerült Pozsonyi Kó-
dex és a Szegedi Antifonale i. m. 150. (33. sz. jegyz.). 



Mindemellett azt is figyelembe kell vennünk, hogy a somlóvásárhelyi hiteles-
hely nem lehetett jelentős: legfőképpen a saját és a közvetlen környékük beval-
lásait intézték. Teljesen hiányzik a királyi, vagy bírói parancsra történő eljárás, 
így a birtokba iktatás, vizsgálat tartása.52 Ez persze érthető, egy apáca nem 
szállhatott ki hiteleshelyi bizonyságként, valódi jogi ismeretek viszont csak ez-
zel állhattak kapcsolatban.53 

Az apácák 1542. évi, illetve 1570. évi borbeszolgáltatási jegyzékei az el-
mondottak ellenére nem tanúskodnak széles litteratus rétegről a környéken,54 

csupán két — igaz, nagyon tehetős — pápai deák nevét tartalmazzák. Emre 
deák éppen annyi bort adott le, mint a pápai esperes: ez is jelzi, hogy hivatala 
megbecsült volt, jól jövedelmezett. Somlóvásárhelyt csupán egyetlen deák nevé-
vel találkozunk, mégpedig 1548-ban Mátyáséval; ő bizonyosan a város polgára 
volt, nős világi ember.55 

Mindezek ellenére biztos, hogy deákok, azaz világi értelmiségieknek te-
kinthető férfiak a 16. század elején tevékenyen jelen voltak Somlóvásárhelyen. 
Ha azt nem is tudjuk, hogy név szerint kik végezték a hiteleshelyi kancellária 
munkáját , ismerjük azokat, akik a kanonisszák számára imádságokat, ha tet-
szik, irodalmi szövegeket másoltak. A Pozsonyi kódex egyik szép írású scriptora 
Mihály deák, aki egy E betűvel kezdődő nevű apácának szánta az imádságo-
kat,56 a másik írnok ismeretlen: nevét kivakarták a kódexből. 0 az, akit később 
„Z l i t teratus"-ként emlegettek.57 

Mihály, aki neve mellé kitette foglalkozását, nem büszkélkedett származá-
sára utaló családnévvel:58 társadalmi helyzetét tekintve alacsonyabb rangú volt, 
bizonnyal Somlóvásárhely városának polgárjoga nélkül.59 Egyike volt a jobb 

52 Kubinyi András volt olyan kedves és előzetesen elolvasta a dolgozatomat, levélben hívta fel 
figyelmemet a királyi és bírói parancsok hiányára. 

5 3 Az, hogy apácák vezették a hiteleshelyet, még nem lehetett volna akadály, hiszen előfordult a 
15. század elején, hogy megfelelő egyházi személyzet hiányában hiteleshelyi bizonyságnak világi em-
bert küldött ki egy konvent: Pál diákot, aki egy bencés monostor szolgálatában állott (idézi Mályusz 
E.: Egyházi társadalom i. m. 246.). A kiküldött tevékenységéről 1. Borsa Iván: A királyi ember és a 
hiteleshelyi kiküldött melléktevékenysége Leleszen. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének 
nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor. Kolozsvár 1996. 83-
95, valamint Uő: A hiteleshelyi eljárás színhelyén készült feljegyzés. Levéltári Közlemények 58. 
(1987) 39-44. 

54 Máté deák 1542-ben 42 vödör, Emre deák 1570-ben 54 cseber bort szolgáltatott be az apácák-
nak (Lukcsics P.: A vásárhelyi apácák i. m. 61. és 62.). 

55 Mátyás deák egy somlói szőlőért folytat birtokpert (Lukcsics P.: A vásárhelyi apácák i. m. 
99.). Hozzá kell tennünk mindehhez, hogy a néhány kilométernyire fekvő Somlóvárban a várnagy 
mellett nagyszámú uradalmi officiális és tisztviselő — köztük bizonyosan néhány deák is — tartóz-
kodott a 15. század végén (lia B. - Kovacsics J.: Veszprém megye helytörténeti lexikona i. m. 350.). 

56 P K n v . 7 

57 Bálint S.: Szeged reneszánsz kori műveltsége i. m. 60. 
58 Sok tisztség elnyerése a családnév elhagyásával járt. Ilyen a bírói tiszt is: a Gyöngyösi Kódex 

egyik írója „Pál bíró"-nak nevezi magát. Hasonló ehhez a deákok viselkedése is, akik keresztnévvel 
és foglalkozásukkal jelölik magukat (Hajdú Mihály: Dunántúli személynevek a XVI. századból. In: 
Abaffy Erzsébet 70. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Keszler Borbála. Bp. 1998. 70.). 

59 Gyakori volt, hogy még azokat a deákokat is, akik nemesek voltak (még magasabb tisztség-
ben is) csak keresztnevükön emlegettek (Mályusz E.: Egyházi társadalom i. m. 369.); a névhasználat-
ról 1. még Kubinyi András: Polgári értelmiség és hivatalnokrétege Budán és Pesten a Hunyadi- és a 
Jagelló-korban. Levéltári Közlemények 39. (1968) 211-213. 



megélhetés reményében hivatalról hivatalra vándorló, kora felfogása szerint 
értelmiséginek tekinthető írástudóknak, gyakorlati jogászoknak.60 A somlóvá-
sárhelyi hiteleshelyet vezető apácakonvent mindenesetre nem gondolta deákjait a 
hivatal számon tar tandó tagjainak, legalábbis az egyetlen fennmaradt oklevelü-
kön sincs föltüntetve, ki a kiadvány szerkesztője, nótárius a. 

Mihályt írói megjegyzése alapján az egyik premontrei apáca rokonának 
vélik: wegig Irta Az the zegeny Atyád fia Mihal deák (12r:4-5). A kis imakönyv 
tulajdonosa már lát tuk — az az apáca volt, akinek a neve E-ve 1 kezdődött.61 

1511-ben — tehát kilenc évvel a kódex keletkezése előtt — három olyan apáca 
települt át Szegedről a somlóvásárhelyi premontrei kolostorba, akinek E szere-
pelt a monogramjában: Sárkány Erzsébet, Szántó Erzsébet és Somogyi Erzsé-
bet.62 Valamelyikük atyafia lehetett Mihály deák, már ha elfogadjuk azt, hogy 
az áttelepülés utáni kilenc évben nem öltözött be egy vagy több íJ-kezdőbetűs 
leány, vagy azt, hogy az atyafi ebben az esetben valóban 'rokon'-t jelent, s nem 
valami mást.63 A szerzetes megjelölésére használt „atyafi" szót — „főkötős 
atyafi" volt a premontrei apácák megnevezése is — ez esetben nem érthetjük 
Mihály deákra, hiszen egyházi ismeretei, miként később íráshibájából is látjuk, 
nem voltak alaposak. 

Timár Kálmán már megkísérelte meghatározni Mihály deák kilétét, sze-
rinte az egyik lehetséges jelölt Bakócz tizedszedője.64 A magát Michael litte-
raíwsnak mondó írnok „ex arce Strigoniensi" Némethi Pál kanonokhoz mint 
várkonyi tiszttartóhoz írt levelében arról tudakozódik, hogy a kanonok hány 
ökröt küldött Esztergomba az érseki konyhára. Az 1516-ban kelt oklevél írása 
azonban nem azonos a Pozsonyi Kódex Mihály deákjáéval.65 

A kódex másik írnoka szintén bizalmasabb viszonyban lehetett megbízó-
jával, mindenesetre megjegyzése erre utal: yay hogh faradek Bor ythlan. A kó-
dexjeles monográfusa, Gábriel Asztrik romantikus képet festett az általa vágus 
diáknak tar tot t másolóról: „Bezárhatták szegény fejét egy szobába, mert a fize-
tet t másolónak nem volt ínyére a gyors munka. Kitekinthetett a rácsos abla-
kon, s a klauzúrán túl felvirított előtte a mező - keservét sorai közé fűzte: Jaj! 
Hogy fáradék bor itlan".66 „Z litteratus"-ról, azaz arról a scriptorról van szó, 
akinek a nevét kidörzsölték a kódexből. Gábriel Asztrik a kitörölt szavakat per 
me ...de Z-nek olvasta,67 a kódex egy későbbi elemzője, Bálint Sándor viszont 
— igaz ő nem látta a kéziratot — szívesen egészítette volna ki a családnevet írá-
sa tárgyának megfelelően Zeghedre.68 

60 Vö. Bónis Gy.: A jogtudó értelmiség i. m. 308. - A gyakorlati jogászságról 1. Uo: Magyi János 
formuláskönyve és a gyakorlati jogtanítás. In: A pécsi egyetem történetéből. Szerk. Csizmadia Andor. 
Pécs 1967. 225-261. 

61 Bynes zolgalo leanyodat E (PK llv :6-7.) . 
62 DL 167 872. - Urbárium, 1511. (Lukcsics P.: A vásárhelyi apácák története i. m. 55.). 
6 3 Az atyafi jelentései: 1. testvér, 2. rokon, 3. felebarát, 4. szerzetes, vö. Magyar nyelvtörténeti 

szótár. Szerk. Szarvas Gábor, Simonyi Zsigmond. Bp. 1890. I. 841-842. 
64 Timár Kálmán.: Prémontrei Kódexek i. m. 29, 
65 DL 47 155. 
66 Gábriel Asztrik: A Pozsonyi Kódex eredeti kézirata. Magyar Könyvszemle 64. (1940) 338. 
67 PK 24r: 19-20. (Gábriel A.; A Pozsonyi Kódex eredeti kézirata i. m. 337.). 
68 Bálint S.: Szeged reneszánsz kori műveltsége i. m. 60. 



A kódexben az említetten kívül még két hely nem olvasható, ezeket is ki-
dörzsölték. Az egyik Mihály deák megjegyzése volt (12r), ez a félig üres lap köze-
pén két-három szónyi lehetett. A 24v-on, a levél aljáról kitörölt egy sornyi írás 
viszont nem tartozik a kódex egyik kezéhez sem: sokkal későbbi, 17. század 
végi: feltehetőleg már Pozsonyban került a könyvecskébe. Az utólagos bejegy-
zés kora a szövegek törlésének idejére is mutat , a bejegyzés u tán a 18. század-
ban döntött valaki úgy, hogy ezek a bejegyzések fölöslegesek. 

Amikor 1982-ben azonosítottam az akkor már közel hetven éve lappangó 
kódexet, az akkor legmodernebb eljárással fényképmásolatokat készít tettünk a 
kéziratról és a kivakart helyekről, de a különféle fénytartományokban készült 
felvételeken is csak halvány nyomok jelentek meg:69 a papír kapillárisaiból a restau-
ráláskor ugyanis kimosódott a tintamaradvány. (L. Függelék 1. kép.) 

A név elolvasására újabb, bár nem kielégítő lehetőséget ad a fényképek elekt-
ronikus feltöltése a számítógépre, és az ezúton történő vizsgálata.70 A kitörölt ré-
szek az olvasatom szerint így egészíthetőek ki: Je., p.. | j ... manus Cuiu\ per 
me ...o [vagy] e de Zanto\s ... . A Z betű világosan látszik, aztán a következő be-
tűk maradványaira biztonsággal beilleszthető az a, majd u tána az n, majd egy 
í-nek kellett következnie, legalábbis a nyomok erre engednek következtetni. A 
következő betűhelyen az o körvonalai rajzolódnak ki. A név végén világosan ki-
vehető az J és az őt követő kerek s, a szigma; ez értelemszerűen le is zárja a 
szót. 

Azt, hogy a név olvasata helyes, erősíti, hogy ebben az alakban írt nevű csa-
láddal — ha korábban nem is, de — találkozhatunk a 17. században: Andreas 
Szántóssy szerepel egy egri iratban.71 A név a Szántó helynévből ered.72 Ilyen elne-
vezésű település természetszerűleg országszerte több vidéken is volt, így 
Somlóvásárhely környékén is,73 azt azonban nem állíthatjuk, legfeljebb feltéte-
lezhetjük, hogy a scriptor onnan származott. A latin szövegkörnyezet, a de elöl-
járó szó használata indokolja, hogy a Szántóss alakból az i-képzőt elhagyta az 
író. Nevek írásában hiába keresünk konzekvens eljárást; ebben a korban gya-
kori hogy a neveket több alakban is használják,74 azonosításuk sokszor okoz 

69 A fényképfelvételek az Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában talál-
hatóak, jelzetük: 20/2005. 

70 A számítógépre mentett fényképekből grafikai program segítségével a betűket elkülönítet-
tem és kiemeltem. Az egyes betűket alkalmassá tettem arra, hogy a kivakart szöveg maradványaira 
ráhelyez hetőek legyenek. Az egyes betűket áttetszővé is tettem, így az eredeti maradványok kontúr-
jai továbbra is láthatóak alattuk. Az eredményt csak abban az esetben fogadtam el, ha az eredeti ma-
radványok egybevágtak a felettük lévő elkülönített betűkkel. Itt kell köszönetet mondanom lányom-
nak, Eszternek, hogy megtanított a számítógépes program használatára. 

71 Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század. Bp. 1993. 969. 
72 Ilyen elnevezésű helység az országban többfelé volt: Abaúj, Bihar, Csongrád, Hont, Kö-

zép-Szolnok, Nógrád, Pest, Tolna, Zala megyékben (Kázmér M.: Régi magyar családnevek i. m. 969.) 
Itt kell megjegyeznem, hogy a név semmiképpen sem azonos a gyakori Szántó (arator) családnévvel, 
így az valószínűtlen, hogy a Zantoss név viselője rokona lett volna a már említett Szántó Erzsébet 
apácának. 

73 Lukcsics P.: A vásárhelyi apácák története i. m. 18. 
74 Kubinyi András: Budai és pesti polgári családok összeköttetései a Jagelló-korban. Levéltári 

Közlemények 37. (1966) különösen: 269. és Uő: Polgári érteimiségés hivatalnokrétege i. m. 211-213. 



gondot.75 Zantoss litteratust, Mihály deákkal ellentétben, magasabb társadalmi 
állásúnak gondolhatjuk; keresztneve mellé már kiírta a származására, családjá-
ra utaló nevét is.76 

A keresztnév elolvasásának könnyűnek kellene lennie, hiszen a lehetséges 
variációk száma lényegesen kisebb, mégis itt ütköztem nagyobb nehézségbe; 
minden kísérletem kudarcba fulladt. 

Mit árul el a kódex, a másolt szöveg a két íróról? 

A két másoló munkája az apácák közösen végzett liturgiájának, a latinul 
hallgatott misének és a latinul énekelt imaóráknak a kiegészítését szolgálja.77 A 
kézirat imádságai jellemzőek a korszak magánájtatosságára, forrásaik moder-
nek. Legtöbbjük a 15-16. századforduló közkedvelt nyomtatott imakönyveiben, 
az Antidotarius Animaeben és a Hortulus Animaeben összegyűjtött orációk kö-
zött is megtalálható,78 de forrásuk korábbi. Az írnokok korábbi mintapéldány-
ból,79 méghozzá nem is egyetlen összeállításból, hanem —ahogy a helyesírás 
egyenetlenségei és az íráshibák alapján erre következtetni lehet — több kéz-
iratból dolgoztak. 

A kézirat első felét, az 1520-ban írt részt a modern kegyesség, a devotio 
moderna szellemisége hat ja át. Ez a kegyesség olyan szövegeket követelt, ame-
lyek alkalmasak voltak elmélkedésre, Krisztus és Mária szenvedéseinek elra-
gadtatott átélésére:80 minderre megfeleltek a Szent Brigitta-imádság szakaszai, 
amelyek a Megváltó passiójának szörnyűségeit ábrázolják. A devotio moderna 
számára hasonlóan fontos volt a gyenge képzelet megtámogatására a festmé-
nyek, szobrok szemlélése az imádság és a meditáció közben.81 Hogy ezt a ke-

75 Gyakran nehéz azonosítani az egyetemet járók egyébként is hiányos adatait (1. Mályusz E.: 
Egyházi társadalom i. m. 247.). A külföldön tanuló diákok között két „de Zantho" szerepel, közülük 
azonban időbeli okok miatt csak „Johannes de Zantho" jöhetne szóba. „Zantoss" talán azonos azzal a 
diákkal, aki 1509-ben iratkozott be a krakkói egyetemre, mégpedig a később a Székelyudvarhelyi Kó-
dexet író Nyújtódi András seniorsága alatt, vö. „1509 hyem. Johannes Stephani de Santho. 1512 ad 
Quat. Temp. S. Cruris ad gradum bacc. Johannes de Santo" - Regestrum bursae hungarorum 
Cracoviensis. A krakói magyar tanulók-háza lakóinak jegyzéke (1493-1558.) Az eredet kéziratból 
közli és magyarázza Schrauf Károly. (Magyarországi tanulók külföldön III.) Bp. 1893. 14. és 75. 

76 A származást jelölő név jelentőségéről 1. Mezey László: A „Báthory-biblia" körül. A mű és 
szerzője. MTA I. Osztályának Közlényei 8. (1956) 211-213.; Kubinyi A.: Polgári értelmiség és hivatal-
nokrétege i. m. 222.; Mályusz E.: Egyházi társadalom i. m. 369. 

77 A kódex egy premontrei breviáriumhoz van kötve: Breviárium Premonstratanse. Paris 1505., le-
írását 1. Hans Bohatta: Bibliographie der Breviere 1501-1850. Suttgart-Nieuwkoop 1963. 84. 

78 A Pozsonyi Kódex kiadása 21-27. 
79 Vö. Lázs Sándor: A Gyöngyösi Kódex írói és műveltségük. Irodalomtörténeti Közlemények 

111. (2007) 438-446. 
80 Fritz Oskar Schuppisser: Schauen mit den Augen des Herzens. Zur Methodik der spät-

mittelalterlichen Passionsmeditation, besonders in der Devotio Moderna. In: Die Passion Christi in 
Literatur und Kunst des Spätmittelalters. Hg. Walter Haug, Burghart Wachinger. Tübingen 1993. 
176., vö. Pseudo Bonaventura: Meditationes Vitae Christi. In: S. Bonaventura: Opera omnia XII. Ed. 
Adolphe C. Peltier. Paris 1864-1871. 609-630. A Brigitta-orációk mellett ebbe a körbe tarozik még az 
„O, Uram Jézus Christus, imádlak tégedt az keresztfán figgésedért" (PK 13 r : l -14 r : l l ) és az „0, én 
nemes asszonyom" (PK 16v:10-22v5) kezdetű imádság is. 

81 Az egyház három ok miatt engedélyezi a képeket: „propter simplicium ruditatem, propter 
affectuum tarditatem et propter memoriae labilitatem" (S. Bonaventura: Opera omnia i. m. III. 203.) 



gyességi gyakorlatot a somlóvásárhelyi premontrei apácák is követték, arra bi-
zonyíték a kódex ismeretlen scriptorának megjegyzése, amelyben kéri az ima-
könyv tulajdonosát, hogy őérte is imádkozzon a feszület és Szűz Mária szobra 
előtt.82 

Az 1520-ban lejegyzett imák rendje megengedi azt a feltételezést, hogy va-
lamilyen szerkesztési mintát követettek a másolók, külön választva a Megvál-
tóhoz, illetve anyjához szóló könyörgéseket, fohászokat. Az első kéz írta Szent 
Brigitta tizenöt imáját a második kéz másolatában Krisztushoz szóló orációk -
0 Vram iesus christus ymadlak thegedet, Vram myndehato isten, O Megytelen 
[!] embersegh - követik, majd négy evangéliumi szakasz. Ezek után magyar és 
latin nyelvű Mária-imádságok sorjáznak - 0 Een Nemes azzonyom, IDwoyzlegh 
dycheseghes Nap?ial fenosb chyllagh, O Dychosignek azzonya, Gaude virgo gra-
ciosa, O dulcis amica dei Rosa, Aue Maria alta stirps - , amelyeket egy helyen 
szakít meg a egy latin, valamint egy magyar nyelvű, Krisztushoz szóló imádság: 
az O nuda humanitas és az O Vram Iesus christus halaath kezdetű. 

A kódex a négy evangéliumi részletettel imitálni látszik a hóráskönyve-
ket,83 de különbözik is tőlük azáltal, hogy nem a megszokott szakaszokat talál-
juk benne.84 A négy részlet a Pozsonyi Kódex ben a De tempore ünnepkörhöz tar-
tozik,85 és a kódex kiadóinak véleményével szemben a premontreiek használta 
perikoparendszert követik.86 

Ugyanerről Gert Groote azt mondja, hogy a fantáziadús elmélkedés éppen olyan hasznos a meditáció 
számára, mint a szobrok, amelyek megelevenítik a történéseket (Gerardo Groote; II trattato „De 
quatuor generibus meditabilium" Ed. Ilario Tolomio. Padua 1975. 171-175.). 

82 „az megh fezolth iesus christusth ees az zeep zyz Mariath ymagyatok páter nosterth ees aue 
maiath mondwan" (PK 24v:25-28.). - A „szép Szűz Mária" kifejezés a somlóvásárhelyi kolostor szob-
rának szépségére vonatkozhatott, nem függ össze a híres regensburgi Szép Mária ábrázolással. 
(Endrődi Gábor szíves közlése.) 

83 Szabó Flóris: A hóráskönyvek hatása kódexirodalmunkra. Irodalomtörténeti Közlemények 
71. (1967) 163-167. 

84 János 1,1-14, Lukács 1,26-38, Máté 2,1-12 és Márk 16,14-20., vö. Szabó F.: A hóráskönyvek 
hatása i. m. 165. 

80 Lukács 2,21 (Kiskarácsony - Circumcissio Domini), Lukács 2,42-52 (Vízkereszt nyolcadában 
vasárnap), Márk 16,1-7 (húsvét), János 6,56-59 (Űrnapja) - PK 14v:6-16v:9. A perikoparendszerről 
vö. Timár K.: Prémontrei kódexek i. m. 27. Az ottani felsorolás a Pozsonyi Kódex evangéliumi 
szakaszait nem vizsgálja. 

86 A Pozsonyi Kódexben a szóban forgó ünnepekre ugyanazok a szakaszok rendeltettek, mint a 
Döbrentei-kódexben. (Döbrentei-kódex - 1508. Halábori Bertalan keze írásával. Közzéteszi, beveze-
tés és jegyzetek Abaffy Csilla, Madas Edit, T. Szabó Csilla. Bp. 1995. [a továbbiakban: A Döbrentei-
kódex kiadása - ha kiadást idézem]). Az említett evangéliumi szakaszok: Kiskarácsony - 139r:20, víz-
kereszt nyolcadában vasárnap - 141r:5, húsvét - 158v:14, űrnapja - 173r:14. Ez az egyezés önmagá-
ban nem lehet újabb adalék a vitatott eredetűnek tartott Döbrentei-kódex premontrei származása 
melletti érvekhez, hiszen a szóban forgó ünnepek evangéliumi szakaszai megegyeznek a Missale 
Romanum beosztásával. A Döbrentei-kódex kiadói úgy vélik, hogy a kódex perikópabeosztása a 
frank-római gyakorlatot követi, és számos ponton eltér az egyházmegyei és a rendi úzustól, majd 
arra tesznek utalást, hogy a kézirat perikóparendszere a pálos beosztáshoz áll legközelebb. Vélekedé-
süket azzal erősítik, hogy a kódex De Sanctis részében lévő Coronae spineae Domini ünnepét (máj. 
4.) úgy említik, mint amelyet a középkori Magyarországon a domonkosoktól átvéve a pálosok ünne-
peltek. (A Döbrentei-kódex kiadása i. m. 13.) Természetesen igaz, hogy az ünnepet megülték a pálo-
sok, misekönyveikben és breviáriumaikban szerepel is (Vö. Radó, P.: Libri liturgici i. m. 370., 533.; 
Török József: A magyar pálosrend liturgiájának forrásai, kialakulása és főbb sajátosságai [1225-1600]. Bp. 
1977. 42.). Az érv azonban semmiképpen sem perdöntő a Döbrentei-kódex feltételezett pálos eredete 



A kódexben lévő evangéliumi szakaszok más bibliafordításokkal való 
összevetésénél kitűnik, hogy azok nem valamely más fordításnak a másolatai.87 

így aztán igazán meglepő, hogy az evangélium két versnyi részlete mind a négy 
ismert fordításban egy nyelvjárási kifejezés és egy szórendi változtatástól elte-
kintve azonosan hangzik: Az én testem bizony étek és az én vérem bizony ital, az 
ki eszi én testemet és iszja én véremet énbennem lakozik és én übenne (János 
6,56-57).88 Ellene lehetne vetni, hogy az igen egyszerű latin szöveget (Caro 
enim mea vere est cibus et sanguis meus vere est potus. Qui manducat meam 
carnem et bibit meum sanguinem in me manet et ego in illo.) nehéz is lett volna 
másképpen fordítani. Igen, ám hasonlóan könnyű mondatokat a Szentírás for-
dítói számtalanszor adnak vissza különbözőképpen, ha másban nem, akkor a 
szórendben térnek el egymástól.89 Úgy tűnik fel tehát, hogy e részletnek léte-
zett egy a közmegegyezésben élő magyar változata. 

A négy evangéliumi részlet az elmondottak ellenére nem új fordítás: ko-
rábbi szöveg másolata. A húsvéti szakasz lathak (15v:21) szavát csak második 
nekifutásra sikerült leírnia a másolónak, előbb lath<akakh> alakot vetett pa-
pírra. 

A kódex 1520 után, részben Bécsben, már az apácák által írott lapjainak 
— a használati (áldozás és gyónás előtti) imák mellett —jelentős hányadát te-
szik ki a Mária-orációk. Feltétlenül igazat kell adnunk Gábriel Asztriknak, 
amikor a rendi reform, és az abban közreműködő a nagy műveltségű Gosztonyi 
János és Fegyverneki Ferenc hatásának tulajdonítja a 16. század eleji premont-
rei kódexirodalom felvirágzását és egyben a Pozsonyi Kódex keletkezését is,90 

jóllehet ez inkább újravirágzás, hiszen a magyar nyelvű irodalom korábbi, és 
mára már elveszett hagyományaira vezethető vissza: a kódex szövegeinek több-
sége másolat. 

Abban viszont nem lehet vele egyetérteni, hogy Pozsonyi Kódexet lelkiség-
történeti szempontból elemezve a latin nyelvű szövegekben erős francia hatást, 
valamint az Immaculata Conceptio magyarországi terjedését látja.91 Az általa 

mellett, mivel az ünnepet tartották premontreiek is; a csúti breviárium is jelzi a napot: „Floriani mr. 
et spinee corone" (Radó, P.: Libri liturgici i. m. 340.). 

87 A szakaszok nem egyeznek sem a Jordánszky-, sem a Döbrentei, sem a Müncheni Kódex 
megfelelő helyeivel. 

88 az en testem Byzon ethek Ees az en verem bizon ytal / az ky ezy az en thestemeth / Ees yzya 
en veremet / En Bennem lacozik / Ees een v benne - PK 16 r:18-16v:l , vö. „En testem bizon etek es 
en verem bizon ital : ki en testemet ezy es izia en veremet en bennem lakozik es en vbenne" (Döbr-k 
173r:15), „Mert en tesem bizon etec es en verem bizon venerec Ki ezi en testemet es izia en veremet 
en bennem lacozic es en o benne" (MünchK 91v:al8-23.), „Merth az en testem byzon eetel : es az en 
verem byzon ytal / ki az en testemeth eezy es az veremeth yzya en bennem Lakozyk / es en hw ben-
ne" (Jord-k 140r:a45-bl.), vö. még Szerecz Alajos Imre: Kódexeink párhuzamos szentírási töredékei. 
Bp. 1916. 116-125. 

89 Uo. 
90 Gábriel A.: A prémontrei kódexirodalom i. m. 132, vö. Oszvald A.: Fegyverneky Ferenc sági 

prépost i. m. 67-68. 
91 Gábriel A.: A Pozsonyi Kódex eredeti kézirata i. m. 341-344. és Uő: A premontrei kódexiro-

dalom i. m. 145. - Gábriel Asztrik nyomán Bálint Sándor is a szeplőtelen fogantatás koncepciójának 
terjedését látja a kódex Mária-imádságaiban és -himnuszaiban (Bálint S.: Szeged reneszánsz kori 
műveltsége i. m. 60-61.). 



emlegetett imádságok ugyanis csak később, Bécsben kerültek a kéziratba. Má-
solásuk mögött nem rejlett alkotói szándék, az apácák vallásos érzülete és a he-
lyi körülmények indokolták leírásukat.92 

Eldönthetetlen, hogy a kódex két első keze, tehát az 1520-ban keletkezett 
rész írói, mennyiben vettek részt az imakönyv megszerkesztésében, hogy ki vá-
lasztotta ki a korszellemnek megfelelő imádságokat. Mihály deák feladata bizo-
nyára csupán a másolás volt, hiszen ő csak egy imát jegyzett le. A Z kezdőbetűjű 
scriptor — immár nevezzük nevén: Zantoss litteratus — szerepe már nagyobb, 
hacsak nem valamelyik apáca irányította munkáját — mit mi után másoljon93 

—, díszítései és írói megjegyzése azonban mindenképpen nagy önállóságra mu-
tatnak. 

A bemutatott szövegek és a bennük felbukkanó íráshibák alapján jelle-
mezhetjük a kódex két íróját. Mihály deák a Jagelló-kor jogtudó értelmiségének 
alacsonyabb képzettségű tagja lehetett.94 Műveltsége, iskolai végzettsége nem 
különbözött hasonló színtereken tevékenykedő világi társaikétól: középfokú.95 

A deák, a dolgok természetéből kikövetkeztethetően, a somlóvásárhelyi hiteles-
hely egyik alkalmazottja volt. Ezt a vélekedést erősíti, hogy Mihály ortográfiája 
kancelláriai helyesírás, tehát olyan, amelyet a közigazgatás, azaz a királyi kan-
cellária, és annak helyi hatóságát jelentő hiteleshelyek használtak.96 Ez a he-
lyesírás azoknak a rendeknek az irataiban, kódexeiben fordul elő, amelyek ren-
delkeztek hiteleshellyel.97 

Mihály lit teratus képzettségére egyrészt tevékenységének színteréből tu-
dunk következtetni, tehát abból, hogy műveltsége megfelelt egy kis hiteleshely 
támasztotta követelményeknek, másrészt abból, hogy milyen hibákat ejtett írá-
sában. Annyi bizonyos, hogy nem volt alapos jártassága sem a latin, sem a már 
megszilárdult magyar, egyházi szókincsben. Erről árulkodik íráshibája az edes-
seges ívelek bezelwen98 a *békélvén szó helyett.99 Az osculando „békélvén" fordí-
tása szokványos a 'békecsók váltás' megjelölésre, mélyen gyökerezett a magyar 
egyházi szókincsben, több kódexünk is ismeri.100 

92 Lázs S.: A megkerült Pozsonyi Kódex i. m. 148-159. 
9 3 Elfogadhatatlan az az eszmefuttatás, amelyet a „Szeged reneszánsz kori műveltségé"-ben ol-

vasunk. Bálint Sándor igyekezett Szegedhez kötni a kódexet, és így szegedi lelkiségtörténeti mozza-
natokhoz kötötte a kódex egy-egy imájának lejegyzését (i. m. 59-60.). 

94 A „deák" meghatározásának alapos összefoglalását 1. Kubinyi A.: Polgári értelmiség és hiva-
talnokrétege i. m. 209-211. 

95 Kubinyi A.: Polgári értelmiség és hivatalnokrétege i. m. 214-216. - A hiteleshelyi tevékeny-
ségről és az iskolázottságról 1. Miklósy Zoltán: Hiteleshely és iskola a középkorban. Levéltári Közle-
mények 18-19. (1940-1941) 170-178. 

96 A kancelláriai hangjelölés kialakulásáról 1. Kniezsa István: Helyesírásunk története a könyv-
nyomtatás koráig. Bp. 1952. 9-60. 

97 A Peer-kódex 5. keze, valamint a Gyöngyösi Kódex, amelynek írói hivatali tevékenységet 
folytattak. Különös, de a margitszigeti domonkos apácák kódexeinek egy csoportjára is jellemző a 
kancelláriai helyesírás, vö. Kniezsa I.: Helyesírástörténet i. m. 176-178. 

98 PK 2V:8. 
99 A latin variánsok: „eos consolando", illetve „eos osculando", 1. Bárdos Gy. József: Szent Bri-

gitta tizenöt imádsága kódexeinkben. Bp. 1903. 31-32. 
100 „Bekelesre se i?ien" (latinul: nec veniat ad osculum pacis) — a domonkos Birk-kódex 3a:5.; 

„bekelkedenek" — Virginia-kódex 9V:8.; „bekelkedwen" — Winkler-kódex 53r:8-9.; „Bekelny" — a 
premontrei Lányi-kódex (Nyelvemléktár VII. Kiad. Volf György. Bp. 1878. 343:38.). 



Hasonló félreolvasás és elírás eredménye a mirra fanak ew nylawal (PK 
10v: 10-11) fordulat is. A párhuzamos szövegű Gyöngyösi és Thewrewk-kódex 
ugyanezen helyén a latinnak megfelelő „nyalábja" áll.101 A kifejezés közkeletű 
volt a magyar egyházi stílushagyományban.102 Mihály deák, ha birtokában lett 
volna az egyházi, liturgiái ismereteknek, semmiképpen sem követhette volna el 
a fent említett a botlásokat. 

Mihály jártasságát az artesban, alapfokú képzettségét a dictamenhen, 
vagy egy plébániai vagy egy káptalani iskolában szerezhette,103 ez utóbbi hite-
leshelye mellett megismerkedhetett a deák műveltség elemeivel: az oklevél-fo-
galmazással,104 a hiteleshelyi eljárásokkal, a magyar szokásjoggal.105 Elméleti 
jogi ismeretei felületesek lehettek, de mint egy kicsiny locus credibilis munka-
társának nem volt szüksége másra, mint gyakorlati tudásra ahhoz, hogy felada-
tá t ellássa: a kis forgalmú hiteleshelyi kancellária személyzete elboldogult egy 
formuláskönyv használatával, a helyi szokásjog ismeretével.106 

Mihály deák írása egyenletes könyvírás, bastarda. Az, hogy egyetlen ima-
sorozatot — Szent Brigitta tizenöt imáját — másol, nem teszi lehetővé, hogy 
bemutassa íráskészségét, esetleges sokoldalúságát, műveltségét. Kurzív írást is 
csak az orációk végén az ismétlődő zárlatokban és a másolói megjegyzésben 
használ. Az írástípusok effajta váltogatása magyar kódexekben nem elterjedt 
gyakorlat, példát aránylag ritkán találunk rá.107 

A kódex második scriptorának műveltségéről — írását szemügyre véve — 
sokkal több következtetést vonhatunk le, mint Mihály deákéról. Zantoss litte-
ratus a kor íráskultúrájának megfelelően bastardat használ, de díszítő kedve is 
meglehetősen sokat elárul róla. 

írásának első sora korai humanista capitalis: VALAKI EZ KEVETKE-
ZENDEW - hangzik az imádság rubrikájának kezdete. A kapitális az az írástí-
pus, amelyet a humanisták szövegkiemelésre, azaz a címközlések írására hasz-
náltak, ez a betűt ípus innen is vet te a nevét, tudniillik, fejezetek előtt álló.108 

101 „ew nyalaba" (Gyöngyösi K llv :22), „o nyalabya" (Thewrewk-k 15v:8). 
102 Az Énekek énekéből származó fordulat (fasciculus myrrhae dilectus meus mihi inter ubera 

mea commorabitur - Ct 2, 12) a liturgiában is használatos antifónaként. Giovanni Pierluigi da 
Palestrina egyik motettája is erre a szövegre íródott. 

103 Gerézdi Rábán: Középkori hazai világi értelmiségünk. A „deákok". In: f/ő: A magyar világi 
líra kezdetei. (Irodalomtörténeti könyvtár 7.) Bp. 1962. 19-37. 

104 A litteratus képzetségéhez feltétlen hozzátartozott a retorikai képzettség, azaz az okle-
vél-fogalmazás ismerete, 1. Mezey László: Der Literat und seine Literatur. Zur Entstehungsfrage 
der gebildeten Laienschicht im mittelalterlichen Ungarn. Acta Litteraria Academiae Hungaricae 
14. (1968) 41-42. 

105 Bonis Gy.: Magyi János formuláskönyve i. m. 225-258. 
106 Vö. Kürmendy Kinga: A jogtudó magyar értelmiség és a Curia Romana a 16. század elején. 

Az esztergomi Boldogságos Szűz Mária kápolna és a káptalan uniójának annata-pere. In: Tanulmá-
nyok a magyarországi egyházjog középkori történetéről. Kéziratos kódexek, zsinatok, középkori 
műfajok (Bibliotheca Institut) Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Páz-
mány nominatae. III. Studia 3.) Szerk. Erdő Péter. Bp. 2002. 214-215. 

107 A Lázár-kódex Brigitta-imádságainak végén a záradék több esetben szintén kurzív írás 
(15v-95v), lehet hogy létezett egy szövegcsoport, amelyben ezeket a szövegeket hasonlóan más be-
tűtípussaljegyezték le (Lázár Zelma-kódex. Kiad. N. Abaffy Csilla, N. Abaffy Erzsébet, Madas Edit. 
[Régi magyar kódexek 14.J Bp. 1992.). 

108 Példák a címsoroknak a humanista kapitálissal való írásáról Mátyás könyvtárából: Biblio-
theca Corviniana. Tanulmány és jegyzetek Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára. H. n. [Bp.] 



A ránk maradt — kolostorokban írt — magyar nyelvű kódexekben ez az írástí-
pus sehol máshol nem fordul elő valamely szöveg élén.109 A címsorokat általá-
ban vörös, kék, vagy zöld tintával, nagyobb, illetve vastagabb betűk írásával jel-
zik.110 Zantoss litteratusnak így — annak alapján, amit e kódexirodalomból is-
merünk — kevés követendő mintája lehetett, legalábbis a magyar kolostori 
könyvtárakból. Amit Magyarországon láthatott, az inkább főűri bibliotékák la-
tin nyelvű elegáns kéziratai voltak, amelyek olasz humanista hatást mutat tak, 
írásuk is az ottani divatnak feleltek meg. 

A all'antica írást, olaszos humanista kapitálist egyébként magyar okleve-
lekben is láthatunk, II. Lajos király címeresleveleiben az uralkodó ti tulusának 
megadása, a címsor lejegyzése olykor ezzel a betűtípussal történik. A hatás és 
az írástípus közvetítése azonban nem okvetlenül a királyi hivatal révén történt. 
Az armálisokat ugyanis többnyire az adományozott íratta meg,111 neki kellett a 
címert is megfestetnie, így ezeknek az okleveleknek a minősége erősen a füg-
gött a nemességet szerző anyagi lehetőségeitől,112 attól, hogy milyen írnokot, mi-
niátort tudott megfizetni. De hogy az udvari ízlést is tükrözte, az biztos, hiszen az 
adományozottak körének jelentős része a kancellária közeléből került ki.113 

Hogy a Pozsonyi Kódex e különleges sorát el tudjuk helyezni a magyar 
írás- és művelődéstörténetben, szélesebb körben kell vizsgálódnunk, mint az a 
kodikológiában megszokott. 

Zantoss írása az all'antica humanista kapitálishoz képest elrontottnak 
tűnik, a Pozsonyi Kódex e sorárának írása ugyanis korai humanista kapitális, 

1976. XXV-XLII. táblák. - A humanista írásról 1. Bernhard Bischoff: Paläographie des römischen 
Altertums und des abendländischen Mittelalters. (Grundlagen der Germanistik 24.) Berlin 1986. 
186-191. 

109 Mgg egy előfordulást ismerek, ez az egyébként gothica texualissal írott Peer-kódexben ta-
lálható. A felirat a vir dolorum ábrázolása alatt korai humanista kapitálissal készült (88r), akár-
csak a kódex őrszalagjai: 7V, 15v, 23v, 31v, 39v, 55v (üres), 60v, 100v. A feltámadó Krisztust a koporsó-
ból kikelve szenvedéseinek eszközeivel ábrázolták. A kép mintája német földi, a feltámadás ilyen 
bemutatása ott az elterjedtebb (Hannelore Sachs - Ernst Badstübner - Helga Neumann: Christ-
liche Ikonographie in Stichworten. Leipzig 1980. 48-49.). Az őrszalagok írásánál nem kizárt: éppen 
az befolyásolta az írót, hogy a korai humanista kapitális éppen ilyen szalagfeliratokban látható az 
épületek díszítésén. 

110 A Pozsonyi Kódexben is elszigetelt jelenség a fent idézett sor írása, egyéb esetekben a cím-
közléseket a scriptor csupán valamivel nagyobb betűvel írta: 16v:10, 22v:7, 22v:15, 24v:l . Más kóde-
xekből csak néhány példa: Jordánszky-kódex: valamivel nagyobb betűk, amelyek a kódex bastarda 
betűtípusához képest a gothica textualist utánozzák (pl. 102r). Más kódexekben miniálással jelzik a 
fejezeteket: zölddel a Gyöngyösi Kódexben, rubrummal a Cornidex-kódexben; utóbbiban más kéz 
feladata volt a címsorok megírása (Haader Lea: A Nyulak szigeti scriptorium mint műhely. Magyar 
Nyelvőr 128. (2004) 196-205.). Máshol, például a Könyvecse az szent apostoloknak méltóságokról 
című kódexben és a Sándor-kódexben a kiemelés az írással azonos — néhány esetben piros — 
tintával való aláhúzással történt. 

111 Az oklevelek kiállításáról Zsigmond rendelkezett (1435. II. decretum X. articulus), ezt erősítet-
te meg Mátyás király az 1471. évi III. decretumának 22. articulusában valamint 1486. évi VI. decretum 
76. cikkelyében, 1. Balogh Jolán: Giulio Clovio Magyarországon. A schallaburgi-budavári reneszánsz 
kiállítás (1982-1983) tanulságairól. Művészettörténeti Értesítő 32. (1983) 130. (11. sz. jegyz.). 

112 Mikó Árpád: II. Lajos király címereslevelei. Egy speciális heraldikai reprezentációs forma 
művészettörténeti kérdései a késői Jagelló-korban Magyarországon. In: Habsburg Mária, Mohács 
özvegye. A királyné és udvara 1521-1531. Bp. 2005. 73-85. 

113 Uo. 81-82. 



olyan, amelyet főként északi területeken, Német-, Lengyel- és Csehországban 
használtak. Ez az írástípus nem egységes abban, hogy csak maiusculat alkal-
maz, gyakran vegyesen használ betűtípusokat. A Pozsonyi Kódex scriptora te-
hát nem téved, hanem betartja egy írásterület által kialakított szabályokat, 
amikor a kapitális D helyett unciális D-t használ, vagy a szokásoknak megfele-
lően az N-nek rendszeresen a tükörképét rajzolta meg.114 Ugyanilyen feltűnő a 
K kivitelezése. A scriptor a félkurzív k öblének vonásait húzta meg a maiuscula 
i^betű két ága helyett, így aztán a betű az R-re hasonlít.115 Az írás még egy fon-
tos jellegzetességet mutat : az I szárán kis bog van: ez is erre az írásra, a korai 
humanista kapitálisra jellemző.116 Jelentős ingadozás az E írásában mutatko-
zik: a korai humanista kapitálisban ez többnyire epszilon alakú (1), a Pozsonyi 
Kódex scriptora azonban a klasszikus kapitális E-t választotta az antikizáló 
címsorban.117 (L. Függelék 2. kép) 

Nem tudjuk, hogy Zantoss litteratus milyen mintákkal rendelkezett, hol 
sajátította el ezt a korszakban igen modernnek számító írástípust.118 Számba 
kell vennünk tehát a lehetséges előképeket. 

A korai humanista kapitális — miként azt Mikó Árpád tanulmányából 
tudjuk119 — a magyar epigráfiában120 Esztergomban jelenik meg korán, még-
hozzá Vitéz Jánosnak, a magyar humanizmus atyjának síremlékén.121 Jellemző 
példa még Ernuszt Zsigmond pécsi püspök gyurgyeváci (szentgyörgyvári) cí-
merköve: ezen analógiák mutathatóak ki a Pozsonyi Kódex írásával. A betűtí-

114 Arra, hogy mekkora az ingadozás ebben az írástípusban, jó példa a Peer-kódex mesterének 
az írása. Mint látni fogjuk (122. sz. jegyz.), ő a szabályok szerinti görög í-t használja írásában, de az 
N-t nem fordítja meg, a D-t pedig a kapitális betűkészletéből veszi. 

115 A PK scriptora bastarda szövegben is minusculát használ a k maiusculája helyett a 14v:6 
sor elején: „kys karachyony Ewangelyomnak ez keppen walo magyarsaga wagyon". A szövegben a 
megnagyobbított k jelzi, hogy K-t szándékozott írni. 

116 Az I-n kívül az N keresztvonalán, az A transversáján gyakori a kicsiny göb, az A trans-
versája gyakran lefele irányuló ékalakban meg is törik. 

11 ' A Peer-kódex mestere viszont jobbára követi a szabályokat. Az I meglehetősen elrajzolt ki-
öblösödésű, az E mindig 1. Találunk nála párhuzamot Zantoss litteratus K-jára is, viszont ő nem is-
meri az unciális D-t, illetve az N-t a megszokott formában írja. 

118 Rudolf Michael Kloos: Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der früheren 
Neuzeit. Darmstadt 1980. 195. - A humanista kapitális 1484 és 1580 között tűnik fel Mainzban, 
Münchenben és Heidelbergben. Magyarországi elterjedtségéről 1. Várady Zoltán: A Dunántúl kö-
zépkori kőfeliratain végzett epigráfiai vizsgálatok összegzése. (Pécsi Tudományegyetem Illyés 
Gyula Főiskolai Kar Tudományos közleményei 5.) Szekszárd 2002. 63-64. 

119 E rész megírásánál nagyon sokat segítettek a Mikó Árpáddal folytatott beszélgetések. A ta-
nulmány, amelyet idézek Mikó Árpád: Stílus és felirat. Kőbe vésett, klasszikus- és korai humanista 
kapitálissal írott feliratok a Mátyás- és Jagelló-kori Magyarországon című munkája. Művészettör-
téneti Értesítő 54. (2005) 205-244. 

120 Furcsának tűnhe t föl, hogy irodalomtörténeti tanulmányban epigráfia párhuzamokat ho-
zok fel. A tárgyalt korszak azonban a könyvnyomtatás elteijedésének időszaka, és ekkor kezdődött 
meg igazából a kísérletezés a különféle írástípusokkal. A könyveket kódexként díszítették, a kóde-
xekbe pedig a könyvnyomtatás elemi kerültek be (Klaus Graf: Retrospektive Tendenzen in der 
bildenden Kunst vom 14. bis zum 16. Jahrhundert . Kritische Überlegungen aus der Perspektive 
des Historikers. In: Mundus in inmagine. Bildersprache und Lebenswelten im Mittelalter. Ed. 
Andrea Löther. München 1996. 411.). 

121 A sírkő Vitéz halála (1472) után, de még 1484 előtt készült, 1. Mikó Á: Stílus és felirat i. m. 
210-211 . 



pusok a címerkövön is keverednek, a D itt is unciális. Az N megfordítása, ha 
nem ismernénk az északi párhuzamokat, ebben az esetben első pillantásra egy-
szerűen játékos ötletnek látszana, az ANNO szóban a második AT tükrözi az el-
sőt. Az I szárának közepére azonban ebben a feliratban is kicsiny bogot fara-
gott a mester, éppen úgy, mint ahogy azt a Pozsonyi Kódex ben már láttuk.122 A 
kő kidolgozottsága nem vall olasz kézre.123 Ez az írástípus a maga nemében mo-
dernnek számított, de főként az Alpoktól északra, leginkább a német nyelvte-
rületen terjedt el.124 

A magyarországi példák és az analógiák a Pozsonyi Kódex szel szaporítha-
tóak volnának.125 Legtöbbjüket azonban az ország felső feléből hozhatnánk: az 
északi reneszánszra jellemző írások a Felvidéken terjedtek el. Szép példa erre a 
bártfai városháza, amelynek az antik bölcsességet idéző feliratai korai huma-
nista kapitálissal íródtak,126 vagy akár idézhető az egykori Angyali üdvözlet ol-
tárának szalagja Szepeshelyről.127 

1526-ig a magyar királyság területén az olasz reneszánsz volt divatban, 
bár 1500 táján már megérkeztek az Alpokon túli reneszánsz elemei is Augs-
burg, Nürnberg, Boroszló, Krakkó és Bécs felől. Ezek nem romlott all'antica 
tendenciák: nem rosszabbak, mint az olasz reneszánsz, egyszerűen más ízlést 
tükröznek. Mindkét irány a késői gótikán belül értelmezendő, egyik sem fonto-
sabb, mint a másik, legfeljebb elterjedtségükben, térnyerésükben különböznek. 
Ez érvényes persze a korai humanista kapitálisra is, amely nem silányabb, 
mint a humanista kapitális: a két írástípus összevetésekor a mérce egyszerűen 
csak a minőség lehet.128 

Mátyás halála u tán gyérültek az itáliai kapcsolatok. A Jagelló-korban a ki-
rályi kancelláriába olaszok helyett cseh diplomaták érkeztek; erősödött az észa-
ki kulturális befolyás.129 Jelenlétük hozta azt a kulturális áramlatot, amely ép-

122 Említettem már, hogy fontos jellemzője még ennek az írásnak, hogy a kapitális E helyét a 
görög epszilon veszi át. Epszilon van az 1525-ből származó felirat a diósgyőri várban, amely Mária 
királyné nevét és címeit hirdeti: MARIA | DEI | GRACIA | HVNG - ARIE | ET | BOH | EMIE 
(et)C. I RE I GINA | 152 | 5. (Mikó Á.: Stílus és felirat i. m. 217. nyomán). 

123 Uo. 
121 Ilyen például Margareta von Babenhausen sírköve is (Babenhausen, evangélikus templom) 

1506-ból, amelyen még gótikus minuscula fut körbe, de a kő keretén a család ősatyjáról megemlé-
kező sorok már korai humanista kapitálissal íródtak: ANNO • D(OMI)NI • M° • / CC • XLVI" • VITA 
/ LIS • FRIDERICVS / DE • BABENHV / SEN • MILES • / OBIIT. Közli: Die Inschriften der Stadt 
Darmstadt und der Landkreise Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau. (Die deutschen Inschriften 
49.) Ed. Sebastian Scholz. 1999. Egy jóval későbbi felirat stralsundi Szent Miklós templomban: IUS 
ANIMA REQVIESCAT IN PACE Christoph Lorbert ( + 1555) sírkövén már szögletesebb formákat 
mutat, az E betűje sem kerek. 

125 Mikó A.: Stílus és felirat i. m. 228. és Várady Z.: A Dunántúl középkori kőfeliratain végzett 
epigráfiai vizsgálatok i. m. 60-63. 

126 Mikó Árpád: A bártfai városháza. Adalékok a Jagelló-kori reneszánsz történetéhez Fel-
ső-Magyarországon. Művészettörténeti Értesítő 53. (2004) 20. 

127 Budapest, Szépművészeti Múzeum, lelt. szám 55 917. I. Közli Radocsay Dénes: Gótikus 
festmények Magyarországon. Bp. 1963. 26. sz. tábla. 

128 Mikó A.: A bártfai városháza i. m. 33. - Érvényes ez Zantoss litteratus írására, ahogy a 
Peer-kódex scriptorára is. Utóbbi szépen díszíti ugyan a betűszárakat, de rosszul számítja ki a be-
tűk helyét, a DOMINI szóban az M torz lesz a másik, a MISERICORDIÁ-ban lévőhöz képest (88r). 

129 Jan Dabrowski: Krakkó és a krakkói egyetem szerepe a magyar kultúra történetében. In: A 
magyar-lengyel tudományos kapcsolatok múltjából. Szerk. V Molnár László. Piliscsaba 2003. 54-57. 



pen itt, a Pozsonyi Kódexnek ebben az eddig figyelmen kívül hagyott sorában 
mutatkozik. Ami fontos még, hogy ebben az időben növekedett meg azoknak a 
diákoknak a száma, akik Bécsben és Krakkóban tanultak. Hogy hatásuk kisebb 
volt, mint azoké, akik az olasz kul túrá t közvetítették Magyarországra, annak 
az az oka, hogy tagjai egy szegényebb, plebejus rétegből kerültek ki,130 közülük 
csupán néhánynak — például a jobbágyszármazású Bakócznak, aki egyetemi 
tanulmányit Krakkóban kezdte — sikerült a felemelkedés. 

Biztos, hogy Zantoss litteratus díszesebb humanista kódexekkel is találko-
zott, de komolyabb elmélyülésre, a minták tanulmányozására aligha volt mód-
ja, legalábbis a. Pozsonyi Kódex szövegdíszítése és tollrajzai erre utalnak. Az ini-
ciálékból kiinduló, a lapszélen kacskaringózó — némi miniátori ru t inra is utaló 
— indák beilleszkednek a Jagelló-kor késő gótikus díszítései közé. A már emle-
getett armálisok illuminálása is emlékeztet a Zantoss litteratus rajzolta dekorá-
ciókra (23v és 24v),131 és ez persze megint arra mutat , hogy a kódex írója okle-
vél-kiállítási gyakorlattal rendelkezett. 

Mindemellett feltűnik egy realisztikus motívum is, egy élethűen ábrázolt 
madárka (16v).132 Az itt található díszítés előképe, mintája, a természeti jelensé-
gek valószerű ábrázolására való törekvés a késő gótikus miniatúrafestészetre 
éppúgy jellemző, mint a reneszánsz szemléletmódra.133 

Teljességgel más a helyzet az egyik üresen hagyott levélen (12v) lévő toll-
rajzzal. Profilból ábrázolt, levélmaszkká alakított sárkányfej szájából örvény-
lőn beforduló inda nő ki, amelynek közepén ötszirmú rozetta lebeg. Igen kiváló 
munka, magyar nyelvű kódexben ilyen minőségű tollrajzzal sehol másutt nem 
találkozhatunk. A motívum már reneszánsz elemeket mutat, párhuzamai meg-
találhatóak a Bakócz-graduálé lapszéli dekorációiban134 és a pannonhalmi fő-
apát, Tolnai Máté missaléja töredékének motívumai között:135 de részleteiben 
ebben is van némi északias, gótikus íz. A Pozsonyi Kódex rajza a Bakócz-gra-
duálé, illetőleg a Tolnai Máténak készített kódexen keresztül az 1510 és 1525 
között Budán uralkodó könyvfestői irányzathoz köthető. (L. Függelék 3. kép) 

130 Gerézdi Rábán: A krakkói egyetem és a hazai művelődés. In: A magyar-lengyel tudomá-
nyos kapcsolatok múltjából. Szerk. V Molnár László. Piliscsaba 2003. 59-61. 

131 DL 24 119. és DL 24 327. - Hasonló díszítés látható a DL 67 255. számú oklevél első sorá-
ban, itt a Jordánszky-kódex motívumai is feltűnnek az oklevél szélén. 

132 Mikó Árpád művészettörténész baráti közlése szerint a madár rajza gótikus vonásokat mu-
tat. 

133 Berkovits Ilona szerint a valósághű ábrázolás elsősorban egyházi jellegű művészetünkben, 
miniatúrafestészetünkben élt és fejlődött párhuzamosan a reneszánsz műveltség terjedésével, 1. 
Berkovits Ilona: Magyar kódexek a XI-XVI. században. Bp. 1965. 54. - Vitéz János Victorinus-
kódexét (OSzK Clmae 370.) elemzi a szerző. 

134 A virág itt bőségszaruból nő ki, I. Pannónia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541. Ki-
állítási katalógus. Szerk. Mikó Árpád, Takács Imre. Bp. Magyar Nemzeti Galéria 1994. 329-431. 

135 Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Szerk. Takács Imre. 
Pannonhalma 2001. 213. - A töredék jobb oldali alsó mezője maradt meg viszonylag ép állapotban. A 
zöld akantuszinda egy virágból nő ki, jobbról balra tekeredve kört formál, amelynek belsejében sár-
ga virág van. A keret kék mezejében hasonló rajzú dísz található, ebben szembefordított ötszirmú 
virág helyezkedik el, olyan mint a Pozsonyi Kódexé, bár a tollrajz természetszerűleg részletgazda-
gabb a festett virág képénél. A töredék leírója, Wehli Tünde szerint a kódexlap egy 1510 és 1525 kö-
zötti budai könyvfestői irányzathoz köthető, éppen úgy mint a Bakócz-graduálé. 



Zantoss litteratus díszítő szándéka eltér a főúri imakönyvek a Festetics- és 
Czech-kódex íróiétól és miniátoraiétól.136 Azokat gótikus könyvírással készítet-
ték főúri használatra, és szerepük, tagadhatatlanul, a kincsképzés is volt. A Po-
zsonyi Kódex velük szemben használati kézirat volt, díszítése legfeljebb a szem 
és a lélek gyönyörködtetésére szolgált. 

Zantoss váltogatta írását, a bastardán belül is, az O nuda humanitas kez-
detű imát (23r:17-23v:l), talán mintapéldányát utánozva, vastagabb és nagyobb 
betűkkel írta, az egyenes vonalakat és a kerekítéseket megtörte, így ez a sza-
kasz a gotica textualis hangulatát idézi. Hasonlóan jár t el más címsorok írása-
kor is, például a 24v levél első sorában. Feltételezhető egyébként, hogy erre a le-
vélre már később jegyezte le a latin nyelvű imákat — a levél recíoján van a már 
emlegetett hosszabb írói megjegyzés — mintegy a szöveg lezárásaként az 1520-
as dátummal. A verso levélen a betűk apróbbak a szokottnál, a nagybetűk kivi-
telezése is változatosabb a korábbi leveleken lévőknél. 

A kódex e keze járatos volt a gyors kurzív írásban is: így jegyezte le latin és 
magyar nyelvű írói megjegyzéseit (24r: 18-22; 24v:25-28), valamint két latin fo-
hászt is így írt le (24v: 15-24). Érdekes, hogy a latin nyelvű szövegek írása gyor-
sabb, néhol már notularisha is hajlik, ami a kurzívval írt magyar szövegről nem 
mondható el. Ez mindenképpen azt jelzi, hogy a másoló a latin szövegek lejegy-
zésében gyakorlottabb volt. 

Egyik elírása — magyar nyelvű szövegben! — feltűnő figyelmetlenségről 
tanúskodik. Az O nuda humanitas kezdetű fohász magyar fordítását így másol-
ja: O Megytelen embersegh (14v:l): azonban ettől eltekintve munkája tiszta, ke-
vés botlást lehet felróni neki. 

Az elmondottak alapján semmiképpen sem volna több puszta fantáziálás-
nál az az állítás, hogy Zantoss litteratusriák kapcsolata lett volna a feltehetően 
Budán működő, a Bakócz-monogrammistához köthető körrel, vagy netán ma-
gával az esztergomi érseki udvarral. Azt azonban mégis meg kell említeni, hogy 
a Pozsonyi Kódex írója sok lehetséges ponton érintkezhetett a főpap itt emlege-
tet t környezetével. Ott van először is a somlói kegyuraság, amely Bakóczé volt, 
aztán az érsek befolyása a premontrei apácák elhelyezésére, vagy az említett 
oklevelek, a Bakócz-gradualéra emlékeztető díszítések, vagy Vitéz-síremlékről 
is ismert különös korai humanista kapitális felbukkanása a kéziratban. Merész 
következtetéseket levonni álmodozás, de a további kutatásoknál mindenesetre 
számolni kell e lehetőségekkel. 

Zantoss litteratusról összefoglalóan elmondhatom, hogy — írása és díszí-
tései alapján — jár tas volt a világi és egyházi kancelláriák írószobáiban, mű-
veltsége nem maradt el azon írnokokétól, akik a budai udvarban, vagy annak 
közelében tevékenykedtek.137 Műveltsége alkalmassá tehette a somlóvásárhelyi 
hiteleshelyen való munkára. Mihály deák szintén Somlóvásárhelyt tevékenyke-
dett. Az általa másolt kódexszöveg, valamint az ismeretlen scriptor által kiállí-
tott hiteleshelyi oklevél, nem tanúskodnak arról, hogy magasabb képzettségű, 
egyetemi végzettséggel rendelkező hivatalnokok álltak volna a premontrei apá-

136 A két kódex díszítéséről 1. Berkovits I.: Magyar kódexek a XI-XVI. században i. m 74-75. 
137 Kubinyi A.: Polgári értelmiség és hivatalnokrétege i. m. 214-220. 



cák szolgálatában. Tanúskodik viszont arról, hogy a világi értelmiség is részt 
vett a kolostori irodalom kialakításában, s nem csak a kolostori értelmiség 
alkotta meg azt. 

FÜGGELÉK 

1. kép: A kivakart sor Zantoss litteratus nevével 

2. kép: A Pozsonyi Kódex 13.r levele a 3. kép: Zantoss litteratus tollrajza 
korai humanista kapitálissal írt címsorral 



TÖRTÉNETI IRODALOM 

SZENT DEMETER: MAGYARORSZÁG ELFELEDETT VÉDŐSZENTJE 
Szerk. Tóth Péter 

Balassi Kiadó, Budapest 2007. 312 o. 

A Szent Demeter: Magyarország elfeledett védőszentje című tanulmánykötet és szöveggyűj-
temény elsődleges célkitűzését a következőképpen foglalja össze a szerkesztő és a tanulmányok 
oroszlánrészének szerzője, Tóth Péter: „az eddigi kutatók által fel nem ismert magyarországi De-
meter-legenda jelenti tehát a magyarázatot Demeter megkülönböztetett magyarországi tiszteleté-
re. Ez a legenda árulja el, hogy miért volt Szaloniki Szent Demeter évszázadokon keresztül Ma-
gyarország védőszentje, s egyszersmind a Demeter-tisztelet történetének is egy az eddigiektől el-
térő, egészen egyedülálló forrását jelenti, s fontos emléke a magyar irodalom Árpád-kori korsza-
kának is. A legenda kiadása, magyar fordítása és irodalomtörténeti elemzése pedig talán hozzájá-
rulhat ahhoz, hogy csaknem öt évszázad múltán Szent Demeter, Magyarország elfeledett védő-
szentje újra bekerülhessen a hazai köztudatba" (136. o.). Az t ő s z ó b a n (9-10. o.) Tóth Péter fel-
veti a kötet alapkérdését: az ortodox görög és szláv hagyományból táplálkozva hogyan lett a 3-4. 
század fordulóján élt ókeresztény vértanú, Szaloniki Szent Demeter a hagyományos és alkalmi 
védőszentek (például Szent István király vagy Szent Gellért püspök) mellett Magyarország meg-
becsült, majd elfeledett védőszentje? 

A Szent Demeter és tisztelete című tanulmányban (11-39. o.) Tóth Péter a 10. századi szü-
naxarion (szentek gyűjteménye) alapján ismerteti a 303-304 körüli vértanúság körülményeit, illet-
ve a szenvedéstörténet három változatát: a Passió prima a 9. századi Phótiosz konstantinápolyi 
pátriárka Bibliothéké című görög nyelvű művében és egy 10-11. századi görög nyelvű párizsi kéz-
iratban maradt fenn, utóbbi Karoling-kori latin fordítása Anastasius Bibliothecarius munkája; a 
Passió altera 9-10. századi részletesebb görög nyelvű kéziratokban maradt fenn; a Passió tertia 
gyakorlatilag a Passió altera nyelvi és tartalmi átszerkesztések során átesett változata, amely a 10. 
századi bizánci Metafrasztész Simeon Menologion című görög nyelvű művében maradt fenn. Egy 
másik forráscsoport, a Miracula Sancti Demetrii első könyvét a hagyomány szerint János szaloniki 
érsek állította össze a 610-es években, második könyve 7. századi, harmadik könyve pedig 10. szá-
zad utáni. Ezekből kiderül, hogy a Szent Demeter-kultusz központja Konstantinápoly helyett to-
vábbra is Thesszaloniki maradt. A középkori hagyományban a katonaszent Szent György mellett 
szereplő Szent Demeter a 7. századtól megjelenik a prédikációs irodalom, jelesül a dicsérőbeszédek 
ipanegürikosz és enkómion) műfajában is. Nem feltétlen bizánci liturgikus hatás áll Szent Demeter 
kultuszának Pannónia és Sirmium (a szerémségi Szávaszentdemeter; ma Sremska Mitrovica, Szer-
bia) területén való megjelenésének hátterében, mivel a martyrologiumok (vértanú-naptárak) kö-
zött az úgynevezett Martyrologium Hieronymianum említ egy Demeter nevű sirmiumi vértanút. (A 
jezsuita Hippolyte Delehaye, bollandista hagiográfus szerint a thesszaloniki és a sirmiumi Szent 
Demeter azonos.) A pannóniai vértanúk kultuszának párhuzamos példái — Quirinus (ereklyéi: Ró-
ma, Aquileia, Fulda, Tegernsee), Hermagorasz (ereklyéje: Aquileia), Anasztázia (ereklyéje: Konstanti-
nápoly), a négy koszorús vértanú (ereklyéje: Róma) — alapján feltételezhető, hogy az ereklyeforgalom 
és kultuszterjedés nem Thesszaloniki felől vezetett Sirmium irányába, hanem éppen fordítva. 

A Szent Demeter magyarországi legendája című tanulmányban (40-93. o.) Tóth Péter az itá-
liai humanista Petrus Ransanus Epitome rerum Hungaricarum című művére hivatkozik, ahol 
Sirmium Szent Demeter vértanú szülőföldjeként szerepel. A Vita beatissimi Stanislai Cracoviensis 
episcopi necnon legende sanctorum Polonie Hungarie Bohemie Moravie Prussie et Silesie patro-
norum in Lombardica História non contente című mű (Krakkó 1511) a következőt írja Szent Deme-
ter származásáról, tanulmányairól és pályakezdéséről: „Abban az időben ugyanis, mikor Maxi-
mianus Herculius tartotta kezében a Római Birodalom vezetését, Pannóniában született meg a bol-
dogságos Szent Demeter vértanú — nemesi származása, de még nemesebb hite —, mégpedig Sir-
mium városában, atyja az Adrianus, anyja pedig a Theagno nevet kapta a keresztségben. A dicsősé-
ges Demetert azután a szabad tudományok művelésére adták, s mivel telve volt Szentlélekkel, s 
mind az emberi, mind az isteni tudományt alaposan ismerte, Szalonikibe ment, ahol nagyszerű 



vitázóvá és ékesbeszédű szónokká lett" (Cum Maximianus Herculius habenas Romani teneret 
imperii, natus est infra Pannoniam beatissimus puer Demetrius nobilis genere, sed nobilior fide in 
civitate Syrmio. Cuius pater Adrianus, mater vero Theagno baptismi nominibus vocabantur. Glo-
riosissimus autem Demetrius liberalibus studiis traditus est. Et cum esset Spiritu Sancto plenus, 
humanae divinaeque sapientiae preditus urbem subiit Thessalonicensem. Ubi dyalecticus acutus 
rethorque facundissimus effectus est). E lengyelországi változat forrása a Legende sanctorum 
regni Hungarie in Lombardica História non contente című mű (Strasbourg 1486-1489 körül és 
Velence 1512), amely viszont & Legenda Aurea kéziratainak magyarországi vonatkozású pótlásain 
alapul, amelyekben Szent Demeter legendája is szerepel. E kéziratos pótlások forrásai talán 
lectionariumok és legendáriumok, például a dalmáciai Sebenico (ma Sibenik, Horvátország) fe-
rences kolostorának könyvtárában őrzött kézirat, a Laskai-kódex: ezt Laskai Demeter állította 
össze 1433-1435 körül és tar talmazza Laskai személyes védőszentje, Szent Demeter legendáját is. 
A további lehetséges források között felmerülnek a breviáriumok, valamint Esztergom, Erdély, 
Kalocsa és Zágráb liturgikus anyaga is. Árulkodó adalék, hogy az 1330-as években készült Ma-
gyar Anjou Legendárium Szent Demetert ábrázoló képei Szent Gellért képei mellett szerepelnek. 
Az Árpád-kori személy- és helynévadáson túl tanulságos, hogy Szent Demetert hol szerepeltetik 
és hol mellőzik a korai l i turgikus kódexekben: Nyitrai evangelistarium (11-12. század fordulója -
Szent Demeter szerepel), Esztergomi benedictionale (11. század vége - Szent Demeter nem szere-
pel), Szent Margit-sacramentarium (11-12. század fordulója - Szent Demeter nem szerepel), 
Codex Albensis (12. század első fele - Szent Demeter nem szerepel), Pray-kódex (1192 és 1195 kö-
zött - Szent Demeter szerepel: „Istenünk, aki a mai ünnepet boldogságos Szent Demeter vérta-
núd emlékével megszentelted ... Istenünk, aki megengedted nékünk, hogy boldogságos Szent De-
meter vértanúd ünnepében gyönyörködjünk ..., hogy boldogságos Szent Demeter vér tanúdnak ol-
talma által ... méltóvá lehessünk az örökkévaló lakomában való részesedésre" [Deus qui sanctam 
huius diei sollempnitatem per commemorationem beati Demetrii martyris tui sacrasti ... Deus, 
qui nos beati Demetrii martyris tui concedis natalitio perfrui ... ut beati Demetrii martyris tui ... 
adiuti subsidio aeternis interesse epulis mereamurY). A nyugat-európai Szent Demeter-hagyo-
mány (johanni'ták, Speyer, Párizs) áttekintése u tán Szent Demeter magyarországi legendájának 
keltezése következik a kéziratok és a stílus alapján: 1230-1240-es évek. Az Árpád-kori latin nyel-
vű irodalom Horváth János-féle stilisztikai időrendje (rímes próza: 11-12. század, r i tmikus próza: 
13-15. század) — ahol az á tmenetet Anonymus rímes prózából fejlesztett prosimetruma jelenti — 
ellenére Szent Demeter magyarországi legendája nem ritmikus próza, clausulái (mondatzárásai) 
nem muta tnak szabályos képleteket, hanem a rímes próza ismérveit hordozzák: Paginae divinae 
sensus interpretanda / et assidue docendo / quia perditus homo /pro peccato suo / aeternitatis veste 
privatus / mortalitate sit indutus / et quoniam Dei filius / carnis velamine tectus / nobis sa-
pientissimus apparuit / et ab opere suo mortem elongavit / et ab erroris tramite hominem separavit 
(„A Szentírás értelmét magyarázva / és állhatatosan tanítva / mivel az elveszett ember / bűne mi-
att / az örökkévalóság ruhájá t elveszítvén / halandóságba öltözött / és mivel Isten fia / a test ruhá-
ját felöltvén / a legbölcsebbként jelent meg nekünk / és teremtményét megmentette a haláltól / és 
az embert eltérítette a tévedés ösvényéről"). 

A sirmiumi hagyomány eredete (94-108. o.) után a Szent Demeter hazai tiszteletének közép-
kori és újkori emlékei című tanulmányban (109-136. o.) Tóth Péter az egyházi költészet emlékei 
között á t tekint i Szent Demeter zsolozsmáját (Graecorum alta soboles Demetrius) és a miselitur-
gia szövegeit (alleluia és sequentia: Qui semen Christi doctrinae / Et formám legis divinae / 
Cautelam tristis ruinae / Sparsit Thessaloniae [ „0 oktatta Krisztus tanát, / törvényének parancs-
szavát, / bús romlástól óvni hazát, / Szaloniki népének"]). A latin nyelvű legenda-feldolgozások 
között egy 15. századi kódexben fennmaradt varsói legendaváltozatot, illetve egy rendi breviá-
riumban fennmaradt pálos legendaváltozatot említ (Velence 1536 és 1540). A Schlügli-szójegyzék 
15. századi kódexének hexameteres naptárában egy ismeretlen latin nyelvű Szent Demeter-vers 
található: Demetrius martyr Domini venerandus, amatus / De scrobe mundi ducat nos ad gaudia 
mundi („Ó, Demeter, tisztelt, szeretett márt í r ja az Úrnak, / Vidd a világból át örök ünneplésre a 
néped"). Temesvári Pelbárt Pomerium sermonumában a következő olvasható: „A Szent Demeter 
ünnepére való beszédhez lásd a commune vér tanúkra vonatkozó legendát" (De sancto Demetrio 
sermonem vide in communi applicando legendám). Az 1527 tá ján készült és a Karthauzi Névte-
lennek tulajdonított Erdy-kódex szintén tar talmaz egy magyar nyelvű Szent Demeter-legendát. A 
szent tisztelete azonban elhalványul az újkori Magyarországon: az 1509-es Liber Ordinarius Ag-
riensis még említi Szent Demetert , de már számol azzal, hogy nem minden liturgikus könyvben 



szerepel: „A saját zsolozsmát kell olvasni, ha van, ha pedig nincs, akkor a communét" (Dicatur 
per totum história propria, si est, vei de uno martyre). A 17. századi liturgikus reform jegyében a 
nagyszombati zsinat 1630-ban Pázmány Péter vezetésével a középkori rí tusok helyett átveszi a 
tridenti zsinat által modernizált római liturgiát. 

A középkori magyarországi Demeter-kultusz zenei emlékei című tanulmányban (137-157. 
o.) Czagány Zsuzsa a divinum officium (zsolozsma) és a miseliturgia emlékeit elemzi (alleluia és 
sequentia). A Szent Demeter a művészetben című tanulmányban (158-205. o.) Terdik Szilveszter 
ismerteti Szent Demeter ikonográfiáját a bizánci művészetben és kultuszát a nyugati országok-
ban (keresztesek, Itália, Velence, Morigerati Dél-Itáliában és San Lorenzo in Campo Marche tar-
tományban). A Magyarországhoz kötődő bizánci eredetű középkori emlékek között szerepelnek 
püspöki pecsétek, valamint a Szent Korona Corona Graeca nevű alsó részén megjelenő Szent De-
meter-ábrázolás, amely valószínűleg a l l . század hetvenes éveiben készült Bizáncban. (Jelképes, 
hogy ez a zománckép díszíti a kötet borítóját is.) Kapcsolódik Szent Demeter tiszteletéhez az esz-
tergomi sztaurothéka (Szent Kereszt-ereklyetartó), a kassai casula (miseruha), Szent Margit 
szentté avatási jegyzőkönyveinek tanúsága, továbbá itáliai eredetű udvari luxusmunkák a 13-14. 
századból (berni diptychon). A kódexfestészetben & Magyar Anjou Legendárium mellett jelentős a 
Nekcsei Demeter tárnokmester ( t l338) megrendelésére készült Nekcsei-Biblia, amely valószínű-
leg szintén tartalmazza Nekcsei személyes védőszentje, Szent Demeter ábrázolását is. A művé-
szettörténeti áttekintés 14-15. századi falképekkel, táblaképekkel és fametszetekkel zárul, kite-
kintéssel a középkori patrociniumokva. (a szerémségi Szávaszentdemeter - Sirmium) és a 16. szá-
zad utáni magyarországi emlékekre ortodox (ikonok, triptychonok) és római katolikus közegben. 
A Szent Demeter és a magyarországi népi kultúra című tanulmányban (206-214. o.) Bárth Dániel 
kiemeli, hogy az október 26-i Dömötör-nap gyakran szolgált szerződések keltezésére is (például 
1772-ben: in festő Demetrii die quippe 26-a Mensis Octobris). 

A Szöveggyűjtemény (215-274. o.) első és legnagyobb részét a Legendák alkotják, főként 
Tóth Péter gondozásában (217-250. o.). Szent Demeter magyarországi legendája (217-243. o.) a 
latin eredeti kritikai kiadásában és magyar fordításban jelenik meg - kéziratos forrásai: Lec-
tionarium (Zágráb, 1356-1387), Legenda Aurea (Budapest, 15. század), Legenda Aurea (Gyulafe-
hérvár, 15. század), Breviárium Strigoniense (Zágráb, 1295 előtt), Laskai-kódex (Sibenik, 1433-
1435 körül); nyomtatott forrásai: Legende sanctorum regni Hungarie in Lombardica História non 
contente (Strasbourg 1486-1489 körül), Legende sanctorum regni Hungarie (Velence 1498 és 
Krakkó 1511). Szent Demeter legendája az Erdy-kódexből (244-247. o.) azt a szakaszt hozza, amit 
a kódex „Szent Demeter márt írnak innepéről" megőriz. Szent Demeter és a magyar király szláv 
legendája (248-250. o.) Kriza Ágnes magyar fordításában jelenik meg, az eredeti szöveg egy való-
színűleg 16. század eleji kódexben található. Szent Demeter középkori zsolozsmája (251-270. o.) 
Czagány Zsuzsa és Tóth Péter gondozásában közli a História de sancto Demetrio ex Antiphonario 
Scepusiensi énekelt tételeinek latin szövegét a 15. század elejéről, illetve annak magyar fordítá-
sát. Szent Demeter szekvenciája (271-274. o.) szintén Czagány Zsuzsa és Tóth Péter gondozásá-
ban jelenik meg a Missale Zagrabiense (Velence 1511) alapján — a műfaj jellegzetes latin példái: 
(l.b.) In hac valle miseriae / Et in terris Pannoniae / Ex alta Stirpe Graeciae / Nascitur Demetrius 
(„Mert a siralomnak völgyén, / Pannónia eme földjén, / görög nemzet nagy törzsökén / Demeter 
megszületett"); (5.b.) Demetrius adoptatus / Et in coelis coronatus / Noster nunc sit advocatus / 
Coram Dei filio. Amen („Mert Demeter égbe szállva / égiektől koronázva / ügyünk védi, oltalmaz-
za / az Isten fia előtt. Amen"). A Rövidítések jegyzéke (275-276. o.) utáni Szakirodalom (277-286. 
o.) feltünteti a kötethez vezető kutatások úttörő összefoglalását is: Tóth Péter „Egy bizánci szent 
Magyarországon, egy magyar szent Bizáncban: Szent Demeter magyarországi kultuszáról" (Ma-
gyar Könyvszemle 117 [2001] 3-19.) című írását. A Mutató (287-294. o.) személyneveket, földrajzi 
neveket és fogalmakat, Az idézett kéziratok jegyzéke (295-296. o.) pedig hatvanhárom téte l t tar-
talmaz. A kötetet záró Képek (297-311. o.) között harmincegy fekete-fehér felvétel szerepel Szent 
Demeter-ábrázolásokkal a thesszaloniki Szent Demeter-bazilikától a strasbourgi székesegyházon 
át a székesfehérvári ortodox templomig. 

Összefoglalásul megállapítható, hogy a Szent Demeter: Magyarország elfeledett védőszentje 
című gazdag és változatos forrásanyagot kezelő tanulmánykötet és szöveggyűjtemény gondos 
megszerkesztése irigylésre méltó. Ezt mutatja a sajtóhibák elhanyagolható száma is - például 
„tűnikmegmaradni" (29. o.), „Codex Albenis" (67. o.) és „Hyppolite" (elvétve). Világszerte gyakori 
hiba Jacques-Paul Migne keresztnevének helytelen írása, ezért itt is külön említést érdemel: 
„Jean-Paul" (275. o.). A kötet elsődleges célkitűzését elérte: feltárja Szent Demeter magyarorszá-



gi tiszteletének eredetét, forrásait és körülményeit, továbbá számos új adalékkal színesíti a hagio-
gráfusok, a történészek, az irodalomtörténészek, a művészettörténészek, a zenetörténészek és 
nem utolsó sorban a bizánci görög és a középkori latin filológia művelőinek munkáját. Most már 
csak az olvasókon múlik, „hogy csaknem öt évszázad múltán Szent Demeter, Magyarország elfele-
dett védőszentje újra bekerülhessen a hazai köztudatba". 

Nemerkényi Előd 

CHRISTIANIZATION AND THE RISE OF CHRISTIAN MONARCHY 
Scandinavia, Central Europe and Rus' c. 900-1200. 

Szerk.: Nora Berend. 
Cambridge University Press, Cambridge 2007. 444 o. 

KERESZTÉNY TÉRÍTÉS ÉS A KERESZTÉNY KIRÁLYSÁGOK 
FELEMELKEDÉSE 

Az utóbbi években komoly nemzetközi együttműködés bontakozott ki az európai perifériák 
10-12. századi története közös vonásainak a kutatására, nem utolsósorban a norvégiai Bergeni 
Egyetem közreműködésével (a bergeni kiadványsorozatból ld. legutóbb Lars Boje Mortensen, ed.: 
The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom, c. 1000-1300. Copen-
hagen: Museum Tusculanum Press, 2006). Felfigyeltek arra, hogy a hatalmas földrajzi távolságok 
és kulturális különbségek ellenére a középkori „ideológiai rendszerváltás" számos hasonlóságot 
mutat Skandinávia (Dánia, Norvégia és Svédország), valamint Közép-Európa (Cseh-, Lengyel- és 
Magyarország), valamint a Rusz fejlődésében. Jelen kötet erőssége, hogy a politikatörténeti ese-
ményeket a régészet és egyháztörténet, művészet- és irodalomtörténet párhuzamos vizsgálatával 
értelmezi, miközben szem előtt tar t ja a hatalom és kereszténység, keresztények és pogányok, régi 
és új hatalmi s t ruktúra konfrontációját. Az új régészeti eredmények bemutatása, az interpretáci-
ók sokféleségének a bemutatása a legtöbb fejezetben jelentkezik, s a kötet egyik fő szakmai érté-
kének tekinthető. A kötet szerkesztője, Berend Nora, a Cambridge-i egyetem docense nálunk is 
ismertté vált a Hartvik-legenda angol fordításának elkészítésével (in Head, T., ed.: 2000: Me-
dieval Hagiography: an Anthology. New York-London), magyar vonatkozású történeti tanulmá-
nyi, valamint monográfiája (At the Gate of Christendom. Jews, Muslims and 'Pagan' in Medieval 
Hungary, c. 1000-1300. Cambridge, 2001) révén. 

A Szerkesztő a bevezetőben hangsúlyozza, hogy a tanulmányok jelen formájukat hosszas 
műhelymunka eredményeként nyerték el, s éppen ezért, a tanulmányok közel azonos szempontok 
szerint hasonló kérdésekre keresik a választ. Úgyis, mint a kereszténység előtti világban a vallás 
és hatalom viszonya, az első kapcsolatok a térítőkkel, majd a térítés folyamata, ez utóbbiban a ki-
rályi hatalom szerepe. A kötet bevezető, és egyúttal szintetizáló tanulmányában a Szerkesztő, kö-
rüljárva a „térítés, megtérés" problémakörét utal arra, hogy Európai északi és középső részének 
kereszténnyé válásával lett teljessé a nyugati-kereszténység. Értelemszerűen a kereszténység 
előtti kultuszokról sokkal több írott és tárgyi emlék tanúskodik Skandináviában, mint másutt , 
noha a lakosság már a térítés előtt mindenütt megismerkedhetett a kereszténység bizonyos for-
máival (kereskedők, kalandozók, követjárások stb. révén). Magát a 'pogány' jelzőt is a kötet egy-
szerűen mint „kereszténység előttit" használja. 

A kereszténység kezdeteinek vizsgálatát nehezíti az a körülmény is, hogy a korabeli írott 
források hallgatnak, vagy igen szűkszavúak; s az első régészeti leletek értékelése is bizonytalan, 
nehéz egyértelmű határvonalat húzni a pogány és keresztény temetkezések közé, a leletekben fel-
bukkanó kereszténységre utaló tárgyakból messzemenő következtetéseket levonni. A kötet egyik 
legfontosabb következtetése, hogy a döntő lépést mindig az uralkodó és az udvar megtérése jelen-
tette: egyértelmű volt számukra, hogy így megerősíthetik belső halmi bázisukat, s egyúttal jelen-
tős külpolitikai kockázatoktól menekülnek meg, sőt ú j szövetségesekre tehetnek szert. Az uralko-
dók befolyásához és ellenőrző szerepéhez az egyházak felett ebben a korban kétség sem férhetett . 
A szerveződő keret általában a királyság volt, de éppen a cseh és lengyel példa mutatja, hogy a ki-
rályi cím időleges vagy éppen tartós hiánya nem jelentett megkerülhetetlen akadályt. Az előbbiek 
szerint a térítés folyamata alapvetően felülről lefelé haladt a társadalomban, miközben annak si-



kerét elősegíthette, hogy bizonyos pogány elemek megszentelése révén azt a társadalom számára 
elfogadhatóbbá tették (turul monda, Árpád-sírja mellé templom építése, azaz a pogány múlt meg-
keresztelése és átemelése az ú j ideológiai koordináták közé, a vallási szinkretizmus jelenségeit 
erősítve). A vallási szembenállás igen gyakran politikai konfrontációhoz vezetett, s a pogány fel-
kelések során ezek az elemek szétválaszthatatlanul összekeveredtek (Magyarország és Lengyelor-
szág). Az uralkodó és elitje megkeresztelkedését követően a legtöbb országban 50-100 évvel a tár-
sadalmat át jár ta az új vallás, s csak különleges földrajzi viszonyok okozhattak jelentős eltérése-
ket, mint pl. Norvégiában a Saamik esetében, akiket csak a 17. században sikerül megtéríteni; 
vagy a jelentősebb pogány ellenállás Svédországban azt még egy évszázaddal késeltetni tudja. 

Hasonlóképpen - éppen nagyfokú uralkodói beleszólás eredményeként-, nem volt a siker 
meghatározó feltétele az önálló érsekség megalapítása, aminek vonatkozásában a vizsgált régió a 
legnagyobb szórtságot mutat ja , a kivétel éppen Lengyel- és Magyarország, míg Dániában 1103 
utánig, Norvégiában 1152-53-ig, Svédországban 1164-ig, Csehországban meg egyenesen 1344-ig 
kellett erre várni. Végül a bevezető arra is utal, hogy a térítés nem minden esetben jár t együtt 
egy erős királyi hatalom és államiság megszületésével, amit a balkáni fragmentalizálódott politi-
kai szerkezet, valamint a Balti tenger menti területek sorsa mutat . A legjelentősebb kivétel a fo-
lyamatban Litvánia esete, ahol a politikai központosítás éppen a pogány kultuszokhoz kapcsoló-
dott, s számos térítési kísérlet és keresztes hadjárat (pl. Nagy Lajos magyar király részvétele) el-
lenére egészen 1386-ig váratott magára az ország betagolódás a keresztény Európába. Az izlandi-
ak kivételes példája pedig azt mutatja, hogy a központi hatalom megléte hiányában is lehetséges 
volt a térítés, az előbbi példákkal szemben meglepően „demokratikusan", a népgyűlésen megtár-
gyalt és önkéntes módon. Az érem másik oldalán pedig azokat a népeket találjuk, akik a 12. szá-
zadig ellenálltak a térítésnek, s osztályrészük az erőszakos térítés, elnyomás és önállóságuk fel-
számolása lett, amint az abrodritok és kúrok példája mutatja. 

A bevezető fejezet a téma elismert kutatója, Robert Bartlett (University of St Andrews) 
írta a pogányságból a keresztényégbe vezető átmenet jellemzőiről. Áttekinti és tipologizálja az 
írott és régészeti forrásokat, s nagy figyelmet szentel a továbbélő pogány kultuszokra vonatkozó 
leírásoknak. A hazai kutatási szempontokból külön is figyelemreméltó, hogy át tekinti a lóhús-
evés, szinte az egész térségre kiterjedő szokását, s a keresztény törvényhozók által tilalmazott 
gyakorlatát. Teljesen igaza van, hogy a probléma nem a lóhússal volt, hanem az elfogyasztásához 
kapcsolódó áldozatok bemutatásról. A pogány szokások és kultuszok sokszor a babonák világába 
és rétegébe tevődtek át, amit már a keresztény klerikusok is sokszor néprajzi érdekességkének 
tekintettek. Ez a középkori értelmiségiek végső válasza arra a felismerése, hogy a keresztény ki-
rályságoknak volt pogány múltja, amit kellő „régiségbúvári" távolságtartással érdemes és illő 
megőrizni és bemutatni. 

Az egyes országok bemutatását Michael H. Gelting (Dán Nemzeti Levéltár, Koppenhága) 
kezdte meg, a Dániát bemutató tanulmányával. A dán történelemben az erős királyi hatalom gyö-
kerei a 8. század elejéig nyúlnak vissza, ami az adókon és zsákmányon alapult, Német nyomásra 
Kékfogú Harald megtérésére 963 körül kerül sor, amit az 1042-ig tartó dán és angol dinasztikus 
kapcsolatok nyomán erős angol hatás követett, s az egészen a 12. századig nyomon követhető. Az 
1160-as évek német orintáció-váltásáig, amit persze már a 11. század közepétől egyre erősödő né-
met egyházi hatások előztek meg. Szintén Knud idejéhez kapcsolható a Rómával kialakított külön-
leges kapcsolat, s a Péter-fillérek fizetése. Végeredményében radikális változásokat a dán monar-
chia számára a kereszténység megjelenése nem hozott, noha bizonyos, hogy igazgatási technikákat 
átvettek a nagyobb múlttal rendelkező keresztény királyságoktól. A népesség körében pedig még 
sokáig tovább élhettek a pogány szokások, amire hitelt érdemlően utalhat VII. Gergely pápa pana-
sza, miszerint a dánok keresztény papjaikat hibáztatják a rossz időjárásért s a járványokért. Az idő-
szakot mindvégig egy erős királyi befolyás jellemzi az egyházszervezet felett. Amíg Kékfogú Harald 
megtéréséről keveset tudunk, addig Nagy Knud idejében már jól kitapintható az angliai hatás. Ér-
dekes, hogy kolostorokat a l l . század második felénél korábban nem nagyon alapítottak az ország-
ban, s a szerzetesség terjedése inkább a 12. századhoz kapcsolható. A dán királyi koronázások egy-
házi szertartásáról az 1170-es évektől lehet beszélni, amihez két királyi szent kanonizálása csatla-
kozott az első századokban: IV Knudé (1080-86), valamint Knud Lavardé (t 1131), s a keresztes 
hadjáratokon való egyetlen részvétel pedig I. Erikhez kapcsolható (1095-1103/4). 

Norvégiát Svere Bagge és Saebjorg Walaker Nordeide (mindketten Bergeni Egyetem) mu-
tatta be. Norvégiát illetően az elbeszélő források, némileg a magyaréhoz hasonlóan a térítés gyors 
sikeréről beszélnek, a kezdeményező Jó Hakon (Hakon den Gode, 934 k.-961) tevékenysége után 



még a két térítő király, Olav Tryggvason és Szent Olav (Olaf) uralkodásánál (995-1030) is sokkal 
hosszabb időt vehetett időbe. A királyoknak, a két Olafon kívül is komoly szerep jutott a térítés 
sikerének biztosításában, igaz, külföldi térítőkről, vagy agresszív külföldi befolyásról a legtöbb or-
szággal ellentétben itt nem tudunk (igaz, Szt. Olafot Normandiában keresztelték). Talán éppen 
ez a belső, „nemzeti" jellege magyarázza, hogy a norvég nyelv megőrizte pozíciót (az egyház is 
használta az igazgatásban), eredetiben maradt fenn a 12. század közepéről Ónorvég Homiliarium, 
sőt a legkorábbi fennmaradt királyi oklevél is ónorvégul íródott 1207-ből. Ugyanakkor mindez a 
pogány szokások továbbélését is elősegítette, aminek kései bizonytéka mindaz, amit az Eddák-
ban, vagy Snorri művében olvashatunk. A legkorábbi norvég koronázás is igen kései, először 
Magnus Erlingssonéról tudunk 1163/1164-ből. Ebből az alkalomból maradt fenn koronázási eskü-
je (a királyi örökösödés jogáról), miszerint egyszerre csak egy király lehet, akit a gyűlésnek 
Trondheimben, az érseki székhelyen kell megválasztani, a legidősebb legitim fiút, ha megfelelni 
látszik a rex iustus-ról tar tot t egyházi elvárásoknak, azonos rokonsági fokok esetén választani 
kell közülük. A szentté avatott Olaf a magyar Szt. Lászlóhoz hasonlóan a legfontosabb nemzeti 
szentté vált, az ország örökös királyává (rex prepetuus). Magnus a koronáját is Olafnak szentelte, 
s magát Olaf vazallusának tette meg, mintegy ellensúlyozva a dán király trónigényét, s hasonlóan 
a francia királyoknak Szent Déneshez való viszonyához. 

A többszempontú megközelítés jegyében a cseh és morva fejezetet is szerzőhármas, Petr 
Sommer, Dusán Trestík és Josef Zemlicka (mindhárman Tudományos Akadémia, Középkorkutató 
Központ, Prága) készítette. A kereszténység térnyerése szempontjából a nyugati kísérletek után 
Cirill és Metód térítése, valamint az első egyházszervezet kialakítása hozta a fordulatot, ami befo-
lyását Csehországra is kiterjedt. A latin, bajor térítés hatását pedig, a patrocíniumok mellett, az 
ófelnémetből fordított, s mai napig használt cseh Miatyánk szövege mutatja. A 970-es évektől 
azonban már a cseh befolyás a meghatározó a megalapított prágai és morva püspökségek terüle-
tén, s 1020 körül Morávia véglegesen Csehországhoz kapcsolódott. A cseh-morva területek kohé-
ziója szempontjából is nagy jelentősége volt Szt. Václav (Vencel) tisztelete kialakításának, aki 
„rex perpetuus"-ként a cseheket a szent „famíliájába" helyezve a későbbi politikai nemzet ideoló-
giai kereteit is kijelölte. Harcban segítő szentté válik (hatását a Szt. László tiszteletre Klaniczay 
Gábor valószínűsítette), a Vencel-sisak a fejedelmi insigniák részévé válik, a német császári lán-
dzsa pedig Vencel lándzsájává vált, II. Vladiszlávtól az idézőpecséteken tűnik fel képe. A tovább-
élő pogány hagyományok egy része etnogenetikus mítoszaikban maradt fenn (mint pl a Cseh ve-
zetésével történt vándorlás, majd az ország központjában Ríp szent hegyének az elfoglalása, vö. a 
magyar krónikák Fehérvár melletti Noé hegyével). Ennél sokkal jobban megragadható a fejedelmi 
beiktatásoknál használt kotrón szertartása (amihez hasonlót Karintiában, Írországban, Skóciá-
ban, Svédországban, s részben lengyel és orosz földön találunk), s maga a trón a 12. századig a 
prágai vár közepén állt, megtestesítve a fejedelmek és a hatalmuk alatt álló föld közötti rituális 
kapcsolatot. Tudjuk, hogy fejedelmeik először 1198-ban kapnak királyi koronát az utódaikra érvé-
nyesen, az első koronázásra 1228-ban került sor, amit a mainzi érsek celebrált, s ami u tán a kő-
trónus már sosem kap szerepet. 

A lengyel fejezet a Stanislaw Rosik (Történeti Intézet, Wroclawi Egyetem) és a 2000-es év-
fordulóhoz kapcsolódó tudomány- és konferenciaszervező tevékenysége eredményeként nálunk is 
jól ismert Przemislaw Urbanczyk munkája (Régészeti és Etnológiai Intézet, Tudományos Akadé-
mia, Varsó). I. Mieszko fejedelem döntése 966-körül itt is a felülről induló térítés modelljét vezet-
te be, amire a lengyel területek uralmi megosztottsága több szempontból is hatással volt. Cseh fe-
lesége, Dobrava környezete, valamint morva hatások is magyarázhatják az egyházi terminológia 
szláv eredetét. A pogány hagyományok szinte nyomtalanul eltűntek, (tudunk azonban a szent he-
gyek tiszteletéről Krakkótól Sziléziáig, valamint régészeti leletekről pl. Wolinban), s mindaz, ami 
Dlugosz 15. századi krónikájában olvasható, az egy rekonstruált , fiktív mitológiának tekinthető. 
A hatalmas területi kiterjedésnek köszönhetően a kereszténység terjedésének sebessége is eltérő 
volt, s Pomerániában igazi sikereket csak a 12. században, Bambergi Ottó püspök 1120-as téríté-
seit követően lehet beszélni, miközben a püspök életírása a helyi vallási szinkretizmus látványos 
példáit örökítette meg. Jó áttekintést kapunk a lengyel egyházszervezés kezdeteit érintő vitákról 
és bizonytalanságokról, például arról, hogy az első püspökök, Jordan és Unger magdeburgi suffra-
ganeusok, vagy Róma küldöttei voltak-e, vagy az 1000 körüli lengyel-római kapcsolatok kérdésé-
ről. A l i . századi pogánylázadások erejét (cseh támadással is súlyosbítva) jól mutatja, hogy azok 
szinte az egész egyházszervezetet megsemmisítették, VII. Gergely pápa szerint még 1075-ben 
sem kezdte meg újbóli működését a gnieznói érsekség. A keresztény szent király alakja itt nem 



született meg, ami Szt. Adalbert sikerének és hamar meghonosodó tisztelete következményének 
tekinthető. Az áttekintésben érintett legtöbb országhoz hasonlóan a korai királyi temetkezések 
nem maradtak fenn, de a regáliák közül kettő igen: a Szt. Móric lándzsájának is nevezett birodal-
mi lándzsa másolata a krakkói egyházi kincstárban, valamint a mai formájában a 13. században 
összeállított koronázási kard, a Szczerbiec. A fejezetet egy hasznos függelék egészíti ki Polabia és 
Pomeránia térítésének a folyamatáról, ahol értelemszerűen a legtöbb pogány kultuszra való emlí-
tés, régészeti lelet és forrás maradt fenn. 

Magyarországot három szerző, Berend Nora, Laszlovszky József és Szakács Béla Zsolt 
(utóbbiak Közép-Európa Egyetem, Bp.) mutatták be. Szerencsés, hogy a szerzők történeti, régé-
szeti és művészettörténeti szempontból is meg tudták ismertetni a külföldi olvasót a legfrissebb 
hazai kutatási eredményekkel a sámán hittől, a rovásírás problémáján át a magyar koronáig, és a 
királyi jelvények „Lancea regis" ábrázolásáig. Az itt kibontakozó magyarországi kép impozáns, 
amit a magyar olvasók Font Márta „A keresztény nagyhatalmak vonzásában" c. munkájából már 
jól ismernek, a régió frissen megtért országaihoz képest az első két évszázad hazai emlékanyag 
(oklevelek, pénzverés, koronázási emlékek) mennyisége és minősége páratlan és még a hazai olva-
sót is meghökkentően gazdag. 

A Ruszban, amelyet Jonathan Shepard mutat be, a kereskedelmi kapcsolatok már korán is-
mertté tették a kereszténységet. Ezt igazolja az a tény is, hogy Olga fejedelemasszonyt több mint 
40 kereskedő kísérte el Bizáncba, amikor megkeresztelkedni indult, de már korábban, 944 körül 
is bizánci tárgyalások során az orosz képviselők a Szent keresztre esküdtek. Az Olga körüli udvar 
keresztény meggyőződésével kapcsolatos kétségeket, egy német térítő misszió kudarcát ugyanak-
kor Trieri Adalbertnél, Regino krónikájának folytatásában olvashatjuk. Az igazi fordulatra Vla-
dimir idejében került sor, aki 978 körül támadható körülmények között szerezte meg a kijevi 
trónt, először a pogány kultusz újraélesztésével próbálkozott, s majd csak később, bizánci szövet-
ségben vált a kijevi kereszténység megszervezőjévé. II. Bazileosszal szövetségben megkeresztelke-
dik, s elnyeri a császár testvérének, Annának a kezét is. A Rurukidák a pogány lázadások idején 
is a hit szilárd védelmezői maradtak, amit a nyugat-európai és skandináv uralkodói családokkal 
való házassági kapcsolatiak még hangsúlyosabbá tettek. A politikai megosztottság következmé-
nye lehet, hogy az erős bizánci hatások ellenére a mongol hódítás előtti korszakból a regáliák át-
adásának és a koronázásnak nyugati típusú szertartása nem alakult ki, sőt a pénzverés uralkodói 
felségjog-jellege sem kristályosodott ki (bár éppen Vladimir pénzverése, a pénzérmék ábrázolásai-
val tett erre kísérletet). Emellett azonban Jaroszláv uralkodása alatt a kijevi Szt. Szófia templo-
mot, s az itteni Aranykaput bizánci mintákat követve emelik. A dinasztikus szentek közül az 
1015-ben Szvjatopolk által kivégzett Boris és Gleb már a 11. század végétől népszerűvé válnak, s 
a Rusz számára az égi védelmező szerepkört is betöltötték. 

A rendkívül jól szerkesztett kötet az európai periféria kereszténnyé válásnak tanulságos és 
informatív áttekintését nyújtja, nagyon gazdag szakirodalmi bibliográfiával. Biztosak vagyunk 
benne, hogy nemcsak a hazai kutatóknak, hanem a hazai nem szakember olvasónak is hasznos az 
itt olvasható Közép- és Észak-Európát átfogó panoráma, ami indokolttá tenné a könyvnek egy 
magyar fordításban való megjelentetését is. Annál is inkább, mert a Magyarországon a legutóbbi 
évfordulók idején (1996, 2000) felmerült szakmai kérdések és problémák továbbgondolását, igazi 
és termékeny európai perspektívába való helyezését is nagyban elősegíti (elősegítené). 

Veszprémy László 

Font Márta - Sashalmi Endre 

ÁLLAM, HATALOM, IDEOLÓGIA 
Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól 

Pannonica, 2007. 256 o. 

A Pannonica Kiadó a közelmúltban egy válogatást jelentetett meg két neves ruszistánk, 
Font Márta és Sashalmi Endre munkáiból. A kötetben mindkét szerzőtől hét-hét tanulmányt ta-
lálunk. Ezeket három kivételével már olvashattuk szakfolyóiratokban vagy tanulmánygyűjtemé-
nyekben. A könyv címének választott fogalmak a legelső munkában szerepelnek egymás mellett. 
Az írások főként a 10-18. század jelenségeit tárgyalják, részben tematikus, részben kronológiai 



sorrendben, de a szerzők a szerkesztéskor mindenek előtt az egyes problémák logikai egymásra 
épülését tekintet ték elsődleges rendező elvnek. így került a kötet elejére két olyan tanulmány, 
amely az egész korszakot átfogja; a harmadiktól kezdve azonban az időrend szerint követik 
egymást. 

Mindkét történész figyelmet szentel az orosz történelem periodizációjának. Font Márta két 
tanulmányban is érinti a korszakolást (Állam - államszervezés - kodifikáció; Kijevi örökség a 
Moszkvai Ruszban?). Az előbbiben az államszervezés kezdetét Vlagyimir fejedelemségének idejé-
re (978/980-1015) teszi, a Kijevi Rusz történetének lezárását viszont többféleképpen is el tudja 
képzelni. Az általa megadott események: Msztyiszlav fejedelem halála (1132), Kijev elfoglalása és 
kirablása a vlagyimiri fejedelem csapatai által (1169) és a tatár uralom kezdete (1237-1240). Ér-
dekesség, hogy a Kijevi örökség a Moszkvai Ruszban? c. írásában még korábbi záró dátumot ad 
meg: 1125-öt, Msztyiszlav apja, Vlagyimir Monomah halálának évét. A magunk részéről az 1125-
ös évet korainak tartjuk, mivel források alapján úgy tűnik, hogy a nagy változások csak 1132 után 
kezdődtek. Az utóbbi tanulmányban szerepel a Moszkvai Rusz időszakának meghatározása is. A 
szerző ez alatt a széttagoltság egyik szakaszát érti, s létét az önálló Moszkva létrejöttétől a III. 
Iván hatalomra jutásáig terjedő több mint másfél évszázadra teszi (1300-1462). Az elnevezés 
azonban nem túl szerencsés. Egyrészt a fenti időszakban nem Moszkva volt az egyetlen központ. 
Csak a 15. században sikerült vetélytársát, Tvert maga alá gyűrnie. Másrészt a történettudo-
mányban félreértéseket eredményezhet, hogyha 1462-ig Moszkvai Ruszról, 1462-től pedig Moszk-
vai Oroszországról beszélünk. 

Sashalmi Endre azt a problémát járja körül, hogy az államiság szempontja mennyire lehet 
alkalmas a szakaszolásra. Megemlíti a politikai központokat szem előtt tartó, hagyományos felosz-
tást: Kijevi Rusz (988-1240), Moszkvai Oroszország (1462-1721), Pétervári Oroszország (1721-
1917). Kijevvel kapcsolatban fenntartását hangoztatja, és Font Mártára hivatkozva úgy véli, hogy a 
város a politikai szerepét a 12. század második felében már elvesztette. A Moszkvai Oroszország -
Pétervári Oroszország korszakolást viszont éppen az államfejlődés szempontjából tartja használha-
tónak. Sashalmi Endre részben az úgynevezett eurázsiai iskola hatására új, a moszkvai területi ter-
jeszkedést szem előtt tartó periodizációt javasol: 1456-1556 (Novgorod függő helyzetbe kényszeríté-
se — Asztrahany elfoglalása), 1556-1654 (Asztrahany elfoglalása — Ukrajna különleges státuszá-
nak elismerése), 1654-1725 (Ukrajna belső autonómiájának elismerése - Oroszország első „moder-
nizációja"). Megállapítható, hogy a szerző a hagyományos felosztáshoz képest a Moszkvai Oroszor-
szág időszakát részben előbbre hozza, részben további szakaszokra bontja. Periodizációjának kezdő 
dátuma így eltér a Font Márta által megadottól. Ugyanakkor megfontolandó, hogy abban az eset-
ben, ha a Novgorod helyzetében bekövetkezett változást vesszük alapul, a Moszkvához való csato-
lás éve (1478) is lehet korszakhatár. Ha a területi növekedés a szempont, megkérdőjelezhető az 
1654-es év is, hiszen azt további harcok követték. Az andruszovói béke (1667) értelmében viszont 
Kijev és a bal parti Ukrajna orosz fennhatóság alatt maradt. További megfontolást érdemlő kérdés 
a szűkszavúság. Elméleti jellegű tanulmány esetén nincs szükség sok adatra, de annyit azért jó lett 
volna megjegyezni, hogy 1725 Nagy Péter cár halálának éve. 

Mindkét szerzőt foglalkoztatja az orosz feudalizmus problematikája is. Ehhez azonban 
előbb definiálniuk kell a feudalizmus fogalmát. Font Márta Katus László, illetve Marc Bloch meg-
állapítását fogadja el. Eszerint ennek a rendszernek a meghatározó eleme a feudum, a hűbérbir-
tok, amelyben összekapcsolódik a hűbéri és a földesúri szervezet; de csak akkor jogosult a feuda-
lizmus elnevezés, ha a rendszer mindkét alapintézménye jelen van. Sashalmi Endre a periodizáci-
ót tárgyaló írásában (érdekes módon szintén Katus Lászlóra hivatkozva) csak egy szűkebb értel-
mezést fogad el, s a feudalizmust csak egy hűbériségen alapuló, decentralizált politikai és kor-
mányzati rendszerként értelmezi. A két szerzőnek az orosz feudalizmusról való felfogása viszont 
teljesen megegyezik. Font Márta csak röviden foglalkozik vele, és megállapítja, hogy „a ta tár járás 
előtti időben a feudalizmusról egyáltalán nem beszélhetünk" (50. o.). Sashalmi Endre egy teljes 
tanulmányt is szentel a kérdéskörnek (Létezett-e feudalizmus a Kijevi Ruszban és a moszkvai ál-
lamban?). Már az első mondatban kifejti, hogy e fogalom nem alkalmazható az orosz történelem 
leírására, majd négy feudális intézmény (vazallitás, hűbérbirtok, immunitás, bannum) vizsgálatá-
val bizonyítja alapgondolatát. Legfontosabb megállapításai a következők: Vazallitásról a szabad 
szolgálat elve miat t nem beszélhetünk. A személyi és a dologi elem, tehá t a vazallitás és a birtok 
között nem jöt t létre jogi kapcsolat, hiszen a birtoklás alapját az allodiális jog képezte: a bojárok 
és a szabad szolgálók atyai örökbirtokként (votcsinaként) bírták földjeiket. Amikorra viszont te-
ret nyert a feltételhez kötött birtok (pomesztye), a pomescsikok számára a személyi elem meg-



szűnt létezni. A 16. századra a votcsinák birtokosai is elvesztették az eltávozás jogát. Az immuni-
tások különösen a mongol hódítás idején terjedtek el, és elsősorban az egyház volt a kedvezmé-
nyezett. A moszkvai állam megerősödésével az immunitásokat is korlátozták. A bannum uralko-
dók funkcionáriusai általi kisajátítása hiányzott. A fenti négy szempont alapján megalapozott az 
az összegzés, mely szerint a feudalizmus sem a Kijevi Rusz idején, sem a moszkvai államban nem 
létezett. Elgondolkodtató viszont, hogy a tanulmány kizárólag a szakirodalom alapján készült. 
Hiányolható a megállapítások konkrét adatokkal való bizonyítása. Példának okáért ott, ahol a 
szerző arról ír, hogy miközben a fejedelmek szerződései a szabad szolgálat elvét zengték, a való-
ságban azt egyre többször sértették meg már a 14. században, kívánatos lett volna néhány forrás-
részletre hivatkozni. 

Font Márta két írása az összehasonlító módszer eredménye. Az egyik a magyar kalandozá-
sokat és a kelet-európai viking terjeszkedést vizsgálja. A szerző összegzése szerint a hadjáratok 
mindkét esetben egy átalakuló, differenciálódó társadalom kísérőjelenségei. A hasonlóságot ab-
ban látja, hogy mindkét közegben etnikailag heterogén csoportok együttesében indul el a nyelvi 
asszimiláció. Különbséget a mobilitás természetében fedez fel: a Kijevi Rusz törzsszövetségében 
inkább a kereskedelmi jelleg domborodik ki, míg a magyaroknál a katonai. Ebben a tanulmány-
ban szerepel egy apró pontatlanság is: miközben Font Márta Szvjatoszlav fejedelemségét a 962-
972 közötti időszakra teszi, a fejedelem halálának éveként a 973-as esztendőt jelöli meg, sőt, még 
egyszer megemlíti az utóbbi dátumot. A másik, komparatív módszert tükröző írás A hatalom 
öröklése a Köztes-Európa országaiban a 11-12. században címet viseli. Bár a köztes jelző haszná-
lata vitatható, a munka figyelemre méltó. Font Márta a cseh Premysl-, a lengyel Piast-, a magyar 
Árpád- és a normann eredetű Rurik-dinasztia történetének egy szakaszát elemzi. Először a hata-
lom deklarálásának formáit mutat ja be, s csak utána foglalkozik a címben jelzett kérdéssel. Külö-
nösen érdekes az a rész, amely Bölcs Jaroszlav, I. Bretislav és III. Boleslaw „végrendeleteit", illet-
ve azok következményeit tárgyalja. 

Font Márta két tanulmánya szemléletformáló erővel bír. Az egyik Alekszandr Nyevszkijjel, 
a 13. századi Rusz kiemelkedő alakjával foglalkozik. Alekszandr először novgorodi fejedelem, 
majd vlagyimiri nagyfejedelem volt. A szerző összeveti a novgorodi és a vlagyimir-szuzdali év-
könyvek adatait Nyevszkij életrajzával, s megállapítja, hogy az információk nem mondanak ellent 
egymásnak. Ezután bemutatja azt a folyamatot, amelynek során az utókor Nyevszkij-képe kiala-
kult: A 14. századra Alekszandr figurája az orosz föld égi patrónusának alakjává magasztosult. 
Népszerűségének növekedése életrajzának átformálódásával is járt. Az utóbbiban megjelenő Alek-
szandr Nagy Péter korának is emblematikus figurája lett, s a fejedelem a Nyugattal való szem-
benállás miatt a 20. században ismét előtérbe került. Az életrajzon keresztül a kanonizált Alek-
szandr alakja az orosz nemzeti tudat egyik fontos elemévé vált, elsősorban az egyházpolitikai ál-
lásfoglalása miatt; viszont elsikkadt a tatárokkal szembeni valós magatartása. (Egyrészt elutasí-
totta az egyházi uniót, másrészt kénytelen volt elfogadni a ta tár fennhatóságot.) Az idealizált 
Alekszandr-kép rányomta bélyegét az orosz és a szovjet korszak történetírására is. 

A másik szemléletformáló írás címében és alcímeiben kérdőjelek szerepelnek. Ezekkel Font 
Márta a további kutatás szükségességét kívánja hangsúlyozni. A fő kérdés az, hogy létezett-e kije-
vi örökség a Moszkvai Ruszban, tehát az 1300-1462 közötti időszakban. A szerző öt szempont 
alapján nemleges választ ad: „A moszkvai hatalmi központnak, főleg 1462 után volt szüksége 
arra, hogy hatalmának múltbeli legitimációját megalkossa. Ezt szolgálta az egyház által megfo-
galmazott kijevi örökség gondolat, amelynek egyetlen valós alapját a dinasztia származása jelen-
tet te" (137. o.). A további vizsgálódás azonban feltétlenül indokoltnak tűnik, hiszen a tanulmány-
ban az is szerepel, hogy a Moszkvai Rusz társadalmának civil életét a korábbi törvények szabá-
lyozták, vagyis az örökséget nem csak a fejedelmek génjei jelentették. 

Font Márta írásai közül az Állam - államszervezés - kodifikáció címet viselő egyszerre több 
fontos kérdést is tárgyal. Az első része a középkori állam fogalmával foglalkozik. A szerző célsze-
rűnek tart ja a használatát kerülni, s újabb kifejezéseket javasol helyette. Azonban maga sem tud-
ja mellőzni, hiszen a második részben megtalálható az „államszervezés", az „államalakulat", az 
„állam" és az „államiság" teminus technicus is. A harmadik rész a Kijevi Rusz jogalkotásának 
frappáns bemutatását tartalmazza. Sorra veszi a leghíresebb jogi dokumentumokat (a Rusz és Bi-
zánc között létrejött kereskedelmi megállapodásokat, az egyházzal kapcsolatos rendelkezéseket, 
valamint a híres Russzkaja Pravdát), s az elemzés után arra a következtetésre jut, hogy a korai 
kodifikáció írásos dokumentumai egy etnikailag heterogén, a szociális differenciálódás időszakát 
élő, a keresztény és pogány mentalitás határán álló társadalom képét mutat ják. Érdemes megem-



líteni, hogy a következő tanulmány egy részlete fontos adalékokkal szolgál a fenti témához, mivel 
Font Márta a fejedelmek igazságszolgáltatásból származó jövedelmeinek és ingatlantulajdonának 
ismertetéséhez a Russzkaja Pravdát hívja segítségül. 

Sashalmi Endre jelentős mértékben az államfejlődés és a politikai gondolkodás kérdéseit 
kutatja, következésképpen egyes írásai elméleti jellegűek. Jó példa erre az orosz államfogalom ki-
alakulásának sajátosságait vizsgáló, rövid terjedelme ellenére sok szakirodalmi hivatkozást tar-
talmazó, nehéz nyelvezetű tanulmány. A Jó cár" eszméje a Romanov-dinasztia alatt, 1613-1905 
című munkájában azonban bizonyítja, hogy akár eszmetörténetről is lehet érdekfeszítően írni. 
Már az első mondattal, egy idézettel felkelti az olvasó figyelmét. (Azt viszont nem tudni, hogy Mi-
hail Gorbacsov szavait miért éppen Cynthia Whittakertől idézi.) A kronológiai keretek 1613-tól 
1905-ig terjednek, vagyis Mihail Romanov cárrá választásától az első orosz forradalom kezdő évé-
ig, bár az 1905-ös évhez a szerző nem ragaszkodik mereven. Az utóbbit azért tar t ja célszerűnek, 
mert a Gapon pópa nevével fémjelzett petíció jól visszaadja, milyen formaváltozáson ment keresz-
tül a „jó cár" eszméje a Romanovok alatt. Ugyanis mind a rendet teremtő, problémákat orvosló, 
igazságos uralkodó, mind a közjón munkálkodó, reformer cár képe egyértelműen megjelenik ben-
ne. Azért is t a r t j a indokoltnak az 1905-ös évvel való zárást, mert a forradalom utáni időszakban a 
kormányzat nem tudta kihasználni az orosz monarchizmust arra, hogy, úgymond, „eladja" a cárt 
a közvéleménynek, és ezáltal megerősítse az uralkodó iránti lojalitást. A tanulmányra azért alkal-
mazható az érdekfeszítő jelző, mert Sashalmi Endre a megállapításait forrásrészletekkel (például 
a Mihail Romanovhoz érkezett küldöttség szavaival) és konkrét események (például a virágvasár-
napi körmenet) leírásával támaszt ja alá. A híres kérvényből a szerző ugyan túl hosszan idéz, de 
ennek a magyarázatát is megadja: „Gapon pópa petíciója tehát egyaránt tartalmazza az orosz 
gondolkodás mélyrétegeit a cári hatalomról, valamint a Nyugatról á tvet t korabeli alkotmányos, 
sőt demokratikus eszméket". (192. o.) 

Sashalmi Endre azt is megmutatja, hogy a nagy ívű áttekintések mellett, az aprólékosabb 
munkát igénylő elemzések készítése sem áll távol tőle. Egyik írásában ugyanis az 1649. évi orosz 
törvénykönyvet vizsgálja. Nyilván azért foglalkozik az Ulozsenyije nevet viselő jogi dokumentum-
mal, mert ez az első, amely már külön kategóriaként kezeli, és minőségileg más bűncselekmény-
ként fogja fel például az árulást, továbbá a politikai bűncselekmény kategóriájába tartozó esetek 
„viszonylag teljes" felsorolását adja egy külön fejezetben. Magát a politikai bűncselekményt a tör-
vénykönyvben átfogóan „az Uralkodóra vonatkozó te t t vagy szó" kifejezéssel jelölték, amely a 
szerző szerint a korábbi megjelölések továbbfejlesztett és egyben standardizált változata volt. Ezt 
a megállapítást több mint 300 eset tanulmányozása alapján teszi. Úgy véli, nemcsak a terminoló-
gia, hanem az eljárás is Mihail Romanov alatt alakult ki. Az utóbbi három fő szakaszból (a felje-
lentésből, az eset kivizsgálásából és az ítélethozatalból) állt, és bevezetésének oka nyilvánvalóan a 
Romanovok ingatag legitimációjában keresendő. A szerző Simon Dixon több megállapítását is vi-
tatja. Kétségbe vonja például, hogy az „állam" szó a törvénykönyvben kizárólag területi értelem-
mel bír, illetve problematikusnak tar t ja a hitehagyást a felségárulás személytelen formájának te-
kinteni a cár és az ortodoxia közti szoros kapcsolat miatt . Dixon nézeteit az Ulozsenyije II. fejeze-
tének pontjaival és szakirodalmi hivatkozásokkal igyekszik cáfolni. Dixon másodikként említett 
nézetével kapcsolatban az alábbi álláspontra helyezkedik: „Egyértelmű tehát, hogy a hitehagyás 
bűnének személyes vonatkozásait nem lehet figyelmen kívül hagyni sem a moszkvai államban, 
sem másutt . Mindezek sok vonatkozásban cáfolják Dixon arra vonatkozó megállapításait, misze-
rint a politikai bűncselekmény felfogásában elmaradott lett volna a moszkvai törvénykezés" 
(205-206. o.). Sashalmi Endre másik kiemelésre érdemes következtetése az, hogy az uralkodó sze-
mélyének előtérbe állítása nem volt kizárólagosan orosz sajátosság, bár a speciális közegben a 
személyes jelleg nyilvánvalóan erősebb volt, mint másutt. 

Végezetül még két megjegyzést tennénk. Az első stilisztikai jellegű. A kötetben szereplő 
írások a szakma művelői számára készültek, s elsősorban ők olvassák ezeket. A későbbiekben 
mégis jó lenne nagyobb hangsúlyt helyezni a gördülékenyebb stílusra és a bizonyítékként felsora-
koztatott adatok részletesebb bemutatására. Ez az elvárás azért sem irreális, mert az egész gyűj-
teményt jellemző magas szakmai színvonal mellett néhány esetben mindkét szerző felvillantja, 
hogy akár száraz témáról is tud érdekesen írni. A másik megjegyzés a szerzők közötti együttmű-
ködésre vonatkozik. Maga a tanulmánykötet is ennek egyfajta bizonyítéka. Ugyanakkor Sashalmi 
Endre a kiadványban többször hivatkozik Font Mártán kívül Bebesi Györgyre, sőt, az utóbbi kol-
légájának egy információért külön köszönetét fejezi ki. Ez esetben azonban nemcsak perszonális 
együttműködésről van szó, hanem szervezetiről is, hiszen mindhárman részt vesznek a Pécsi Tu-



dományegyetem Kelet-Európa és a Balkán Története és Kultúrája Kutatási Központ munkájá-
ban. Mindannyian szerzői a kutatási központ egyik újabb produktumának is („Kelet-Európa" és a 
„Balkán", 1000-1800. Pécs, 2007). Elképzelhető, hogy Sashalmi Endre figyelme a fenti tudományos 
műhely hatására irányult a Balkán felé. Annyi bizonyos, hogy az Állam, hatalom, ideológia címet vi-
selő kötet sorrendben utolsó tanulmánya az orosz Balkán-politika vallási gyökereit vizsgálja. 

Makai János 

Thomas Ebendorfer 

CATALOGUS PRAESULUM LAUREACENSIUM ET PATAVIENSIUM 
Nach Vorarbeiten von Paul Uiblein herausgegeben von Harald Zimmermann 

(Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum, nova series XXII) 
Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 2008. 330 o. 

A LORCHI ÉS PASSAUI PÜSPÖKÖK KATALÓGUSA 

A magyar történészek régóta használják III. Frigyes udvari történetírójának, Thomas Eben-
dorfernek történeti műveit, elsősorban Ausztria krónikáját és A római királyok krónikáját forgat-
ják a 15. század kutatói. 2008-ban a rangos MGH sorozatban is megjelent Ebendorfenek az mun-
kája, amit első kiadása, 1793 óta ismer a tudományos kutatás, az itt ismertetett katalógus. 

A szerzőt, a bécsi egyetem teológiaprofesszorát ugyanaz a cél vezérelte mindegyik nagy 
műve megírásakor: példamutatás a jelen számára, azonosulás uralkodója politikai céljaival és szű-
kebb hazájával. Ausztria történetét „Germánia, Alemannia, Németország és különösképpen pedig 
Ausztria" ifjúságának ajánlotta. Mivel egyházigazgatásilag csaknem az egész korabeli Alsó- és 
Felső-Ausztria a passaui püspökséghez tartozott, az Ausztria története iránti érdeklődés szinte 
magától értetődően vezette a passaui püspökök történetének megírásához. Ebendorfer egy gaz-
dagjavadalom birtokosa volt, a Bécs mellett fekvő, bortermelő kisváros, Perchtoldsdorf plébánosa 
volt, ami — akárcsak maga Bécs — Passauhoz tartozott, így saját egyházi elöljárói történetét írta 
meg. 0 maga e művét az előszóban a nemes ausztriai hercegség főpapjainak katalógusa címmel 
említette, a kiadásban is használt címet későbbi folytatói írták a kéziratokra, de említették még a 
lorchi és passaui püspökök krónikájaként is. Miért merül feledésbe a főpapok emléke és dicséretre 
méltó munkásságuk? - tette fel a kérdést a szerző. Válasza a középkorvégi társadalomkritikus 
gondolkodás tipikus példája. Hogyan is várhatnánk azoktól a főpapoktól, akik fittyet hánynak az 
isteni parancsolatokra, akik a hízelkedőket pártolják és megrészegülnek a fényűzéstől, hogy meg-
őrizzék elődeik emlékét? A bölcseket akarta gondolkodásra késztetni műve közreadásával, akkor, 
amikor különböző történeti munkákból összeállította a püspökök sorozatát. 

Ebendorfer — igazi középkori történetíróként — nem tagadta meg munkamódszerét, sőt 
épp a nagyobb hitelesség kedvéért olvashatjuk többször is, hogy nem tett mást, mint kivonatolt 
(extrahere), és így írta meg compendium^t. Forrásait fel is sorolta: különböző uralkodók privilégi-
umait, a szentek életírásait, a régiek történeteit olvasta végig, ez utóbbiak közül hármat név sze-
rint is megnevezett: Jordanest és Frechulfot, és egy bizonyos Schritwinust, aki mögött a 600 kö-
rül élt Secundus apátot kereshetjük, egy mára már elveszett longobárd történet szerzőjét. A kriti-
kai kiadás azonban feltárta, hogy legtöbbször a 14. század elején összeállított és Kremsmünsteri 
Bertholdnak tulajdonított Passau történetet, Szent Maximilián legendáját, és a 13. század köze-
pén alkotó Albert Behaim Európa különböző népeinek és nemzeteinek leírása című munkáját 
használta. Ebendorfer valószínűleg kivonatolta Behaim egy elveszett, mára csak töredékesen 
fennmaradt passaui annalesét, de jócskán idézett más művekből is. Önálló, csak tőle ismert, 
hosszabb történeti szövegrészekkel csak a mű végén, a 15. század püspökeinek történeténél talál-
kozunk. 

Ebendorfer e művét legkésőbb 1451-ben, de lehet hogy már 1450-ben kezdte el írni, és első 
fogalmazványát nagyjából 1451-ben be is fejezte, a 13. századig mindenesetre már eljutott művé-
vel, amelynek első lapjain III. Frigyest még mint római királyt említi. A szerző ekkor megszakí-
totta történetírói munkáját, és elkísérte az uralkodót a császárkoronázásra. Hazatérte után való-
színűleg átdolgozta az addig írott részeket, és 1457-ig, V László haláig folytatta az elbeszélést. 
Élete utolsó éveiben újra elővette a püspökkatalógust, és 1462-ig kiegészítéseket írt hozzá. 



A katalógus műfaja szinte kínálta magát arra, hogy 1464, azaz Ebendorfer halála u tán is 
folytassák. A r ánk maradt nyolc kézirat többségében további történeti bejegyzések találhatók, né-
melyek egészen a 16. század közepéig terjednek. E bejegyzéseket azonban a kiadás nem tartal-
mazza. Mivel a kéziratok egy része másodpéldány, ezért a kiadásban négy kézirat variánsait tün-
tették fel. A katalógus kiadója, Harald Zimmermann a kiadás alapszövegének, a müncheni levél-
tárban, az egykori hercegi titkos családi levéltárban őrzött 16. századi kéziratot választotta. 

A kiadás előszavában gondolatébresztő fejtegetést olvashatunk Ebendorfer, sőt általában a 
középkori szerzők munkamódszeréről. A forráskutatásban erről két elképzelés merült fel. Az 
egyik szerint a szerzők írópultjukra nagy számban felpolcozták azokat a kódexeket, amelyekből 
dolgoztak, és t a r tva magukat az időrendhez, ha kellett, újra meg újra felütötték ugyanazt a köte-
tet, vagy elővettek egy másikat, hogy abból hosszabb-rövidebb részeket emeljenek át saját mű-
vükbe. E módszer alkalmazásának nemcsak a rendelkezésükre álló művek szabtak határt , hanem 
az előttük levő asztal vagy írópult nagysága is. A másik feltételezés szerint a szerzők hatalmas cé-
dulagyűjteménybe vagy ívekre kimásolták az őket érdeklő részeket, és ezeket foglalták egységes 
szerkezetbe. Mivel azonban egyetlen ilyen gyűjtemény sem maradt ránk, főleg a korábbi évszá-
zadok drága íróanyagjai mellett amúgy is rendkívül költséges eljárás lett volna, Zimmermann ez 
utóbbi feltételezést egyértelműen elutasította. Érvelése Ebendorfer e művére nézve elfogadható 
is, más történeti művek keletkezésére azonban már csak óvatosan alkalmazható. Szerinte ugyan-
is a szerző a katalógus egyes részeinek elkészítésekor mindig csupán egy-két műre hagyatkozott, 
újakat csak akkor vett elő, ha újabb történeti korszakhoz érkezett. Ebendorfernek legfeljebb há-
rom kódex fekhete t t egyszerre a keze ügyében, zárja le gondolatsorát Zimmermann. 

A passaui püspökség története régóta foglalkoztatja a magyar kutatást , elsősorban azért, 
mert a magyar államalapítás évtizedeiben fontos események történetek a püspöki székvárosban. 
Alighogy a magyar követek 973-ban megjelentek I. Ottó császár előtt Quedlinburgban, és kide-
rült , hogy a Birodalom egykori ádáz ellenségei a császár barátai lettek, és hajlandók felvenni a ke-
resztséget, Salzburg és Passau, az a két birodalmi egyház, amely a magyarok bejövetele előtti Ka-
roling-kori Pannóniában joghatósággal rendelkezett, magának követelte a magyar térítés felügye-
letét, egyben ki akarták terjeszteni egyházmegyéjük határait a magyarok által megszállt terüle-
tekre. Passauban élt egy történelmi hagyomány, mely szerint az egykori Noricum provinciában 
fekvő Lauriacum püspökei a passaui püspökök elődei voltak, akik a népvándorlás viharai alatt 
menekültek a biztonságosabb Passauba. Lauriacum, a későbbi Lorch a mai Enns területén fek-
szik, és dunai hajóúton jó száztíz kilométer választja el egymástól a Duna és az Inn összefolyásá-
nál fekvő Passaut az Enns folyó torkolatától. Passau I. Ottó-kori püspöke, Pilgrim több pápai ok-
levelet hamisított, amelyek az egykori Pannónia egy része feletti jogigényét igazolták. Pilgrim ha-
misításaival a passaui történelmi emlékezetben ú j korszak kezdődött, nem egyszerűen a lorchi 
kontinuitás lépett ú j szakaszába, hanem átértékelték a püspökség egész korai történetét. Ez az új 
hagyomány a későbbi évszázadokban tovább fejlődött. Ebendorfer művében megtalálhatjuk en-
nek a történelmi emlékezetnek fontos elemeit, például azt, hogy a lauriacumi püspökség határai 
keleten a sillarusok vagy sillanusok sánca (fossatum Sillarium alias Sillanum) nyugaton pedig a 
Lech folyó volt, vagy azt, hogy Lauriacumhoz 22 alárendelt püspökség tartozott, köztük a pannóniai 
Győr is, vagy a középkori translatio-elmélet helyi alkalmazását, Lorchnak az egykori suffraganeus 
Passauba való áthelyezéséről (Laureacensis metropolis ad Patauiam sibi suffraganeam sit translata). 
Ebendorfer, igaz, néha csak kivonatosan, közölte Pilgrim hamisítványait, amelyek hitelességében 
nem kételkedett, ezek mellett bőségesen hivatkozott más oklevelekre is. 

A korai magyar történet kutatóit természetes az érdekli, hogy Ebendorfer művének kriti-
kai kiadása szolgáltat-e új adalékot a passaui hagyomány, Pannónia és a magyar törzsek történe-
téhez. A katalógus korábbi kiadásai már bizonyossá tették, hogy Ebendorfer kezében nem fordul-
tak meg olyan művek, melyek nem maradtak korunkra és valódi újdonságot tartalmaztak volna. 
A kritikai kiadás végigolvasása u tán az a vélemény alakult ki a recenzensben, hogy Ebendorfer e 
műve korai részeinek jelentősége a lorch-passaui hagyomány középkor végi továbbfejlesztésében 
rejlik, nem pedig abban, hogy ad-e bármi újat a korábbi szerzőkhöz képest. A továbbfejlesztés je-
lenthetett tar ta lmi újragondolást, stiláris és nyelvi kiegészítést. A tartalmi továbbgondolás egyik 
legérdekesebb része Pilgrim püspök történetének elbeszélése után kezdődik. Ebendorfer félig a 
középkor végi, félig a korai humanis ta történeti krit ika módszerét követte, amikor hosszasan el-
mélkedett azon a súlyos kérdésen (questio gravis), hogy a passaui püspökök valójában mit tudtak 
megtartani ezekből a privilégiumokból. Nem is egy valóban súlyos kérdés következik, például, ho-
gyan nem került ezek után Pannónia Passau fennhatósága alá, vagy hogy Passau püspökei mind-



máig miért nem érsekek. E kérdések egy része nem volt új, feltevésük önmagukban nem is veze-
tett el a hamisítások felismeréséhez, újabb fejezet volt azonban a hagyomány történetében. A sti-
láris és nyelvi korszerűsítés a középkori történetírás természetes része volt. Ebendorfernek a régi 
szövegektől eltérő mondatai aligha alapulnak egy általunk nem ismert régi szövegvariánson, in-
kább arról van szó, hogy a krónikaíró nem szolgai másoló volt, hanem saját kora nyelvére átfor-
málta az előtte fekvő szövegeket, ha kellett, azokat meg is magyarázta. Lauriacum 22 suffra-
ganeus püspökségének felsorolásakor például, amikor Győrhöz érkezet, nem elégedett meg azzal, 
hogy lemásolja Maximilián legendájából a Raba nevet, hanem a latin szövegekben járatosabb ol-
vasók kedvéért magyarázatképpen hozzátette a város latin nevét is, Jaurinumot. 

Igaz ugyan, hogy Ebendorfer katalógusa nem tartalmaz olyan részt, ami a korai magyar tör-
ténelemhez csak részben is új adatot szolgáltatna, a kiadást mégis érdemes minden középkor-kuta-
tónak kezébe venni, nemcsak a kései középkorral foglalkozóknak. A magyar krónikaírásból vett ha-
sonlat segít megmagyarázni azt is, hogy miért. Az Ebendorfernél egy generációval fiatalabb Thu-
róczy János krónikája hiába foglalja magában a középkori krónikaszerkesztés mindkét variánsát, 
mégsem abból rekonstruáljuk a korai Árpád-kor történetét. Ennek ellenére nem mellőzheti a kró-
nikás hagyomány egyetlen kutatója sem Thuróczy munkáját, hiszen a középkori történetírás és a 
történeti gondolkodás jelentős művéről van szó, akárcsak az osztrák Ebendorfer esetében. 

Tringli István 

MAKÓ MONOGRÁFIÁJA I-VL 
Főszerk. Tóth Ferenc 

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete, Makó 1992-2008. oldalszám? 

A 20. század hatvanas éveitől új lendületre kapott a helytörténet írás, amely részint tanul-
mányok, tanulmánykötetek, részint helytörténeti monográfiák írásában és megjelentetésében ölt 
testet. A sokszáz kötetet kitevő teljesítmény a változatos színvonal ellenére impozáns. Felsorol-
hatnánk több kiváló és figyelemre méltó alkotást. Közéjük tartozik Makó monográfiájának hat 
kötete. 

A hatalmas terjedelmű anyag számbavétele nem könnyű feladat. Próbálkozik vele mások 
mellett a Honismeret című folyóirat a rendszeresen kiadott e vonatkozású bibliográfiájában. A tö-
meges megjelentetés példájaként álljon itt Csongrád megyei adat. Az említett korszakban Csong-
rád megyében 63 település — közülük ma már több önállósága megszűnt — közül 35-nek készült 
el történeti monográfiája. Része e sorozatnak a tárgyalt alkotás. 

A hat kötet közül három (4-6. kötet) a város történetét írja le a kronológiát követve. Az 1. 
kötet a város és határát bemutató térképek gyűjteményét tartalmazza, a 2. a makói hagyma tör-
ténetéről szól, a 3. pedig a város néprajzáról. A többezer (4495) oldalra kiterjedő és 51 szerző által 
készített, számos melléklettel ellátott mű főszerkesztője és a szerzők nagy része, bár nem valószí-
nű, hogy ismerték az Anrca/es-iskolának a totális történetírás igényét felvető gondolatát és mód-
szereit, ezen szellemiség jegyében dolgoztak. Apró részletekre kiterjedően mutatták be a Trianon 
után határszélre szorult egykor virágzó mezőváros, a hódoltság után 1950-ig az egykori Csanád 
megye székhelyének szerepét betöltő város történetét. 

Egy az új- és legújabb korban hullámzóan 20 és 34 ezer lakost számláló városban előzmé-
nyek nélkül nem érett volna meg az idő e nagyméretű vállalkozásra. A mezővárosi történetírás al-
kotásai, majd Borovszky Samu Csanád megyéről készült monográfiája után a két világháború kö-
zött a Csanád Vármegyei Könyvtár sorozatának köteteivel indult be igazán a helytörténet virágko-
ra Makón. Folytatódott a munka a Múzeumi füzetekkel. Eme eredményeken felbuzdulva vállalko-
zott Tóth Ferenc a város mindenkori vezetői által támogatva a monográfia szervezésére és részben 
írására, amely a rendkívül termékeny szerző, a „legmakaibb makai" életművének tekinthető. 

A szerzők mindenekelőtt a makói, illetőleg a városhoz kötődő kutatókból toborzódtak. Van 
aki több kötetben dolgozott, mint például Gilicze János, Halmágyi Pál, Marosvári Attila, 
Rozsnyai Jámnos és Urbancsok Zsolt. Tudós kört alkotnak, folyamatosan éltetik tanulmányaik-
kal a makói szellemiséget. Minden kötethez sikerült megnyerni országos hírű kutatókat, például 
Eperjessy Géza, Küllő Imola, Szabó Ferenc, Szakály Ferenc és Marjanucz László személyében. 

A monográfia városbiográfia, jóllehet több szerző kitekint a környező, illetőleg a távolabb 
fekvő alföldi településekre, és összehasonlításokat tesz, amelyek révén a város történetét beillesz-



tik a megye és a régió történetébe. Erre lehetőséget ad a köztörténettől a közlekedésen át a köz-
igazgatás történetéig számos terület. Még a néprajz is, amikor az egyes tárgyi emlékeket összeve-
tik más területekével. A szerzőket elismerés illeti a szorgos levéltári kutatások alapján megírt 
dolgozataikért különösen korunkban, amikor sokan az írás könnyebbik oldalát választva mellőzik 
az alapkutatásokat, pedig időt álló alkotás levéltári feltárás nélkül nem lehetséges. 

A település monográfiák sajátos vonása a társadalomtörténet hiánya, pedig e művek éppen 
egy-egy település társadalmának életéről szólnának. A tévedésbe a Makó monográfia szerzői kö-
zössége is beleesett volna, ha Marjanucz Lászó a néprajzi kötetben nem készíti el a város 19-20. 
századi társadalomrajzát, ami érzékletes képekkel sikerült neki. Nem véletlenül, mert makói gyö-
kereiből táplálkozhatott. írásával méltó folytatója a város máig tisztelt fia, Erdei Ferenc szociog-
ráfusi munkásságának. 

Az általános megjegyzések után nézzünk bele az egyes kötetekbe. A Tóth Ferenc által ké-
szített Makó régi térképei című (Makó, 1992.) 22, a város bel- és külterületét ábrázoló térképet 
tartalmaz dobozban elhelyezve. Külön értéke a feldolgozásnak, hogy majdnem felének a hátolda-
lán vagy a térkép részletes elemzését, vagy az utcaneveket találjuk. Tóth Ferenc, bár nem a nem-
zetközi várostörténeti bizottság előírásai alapján, mégis városmappát készített. Külön értéke a 
kötetnek a térképdobozzal egybekötött 214 oldalas könyv, amely 73 térkép leírását adja több tér-
képmelléklettel és az egykori rajzoló mérnökök életrajzi adataival. A kötet a várostörténeti mo-
nográfiák sorában egyedülálló, példaértékű teljesítmény, térképes várostörténet. A domborzat 
objektukmaival és a város térbeli fejlődésével vizuálisan ismerkedhet meg belőle az olvasó. 

A makói hagyma című kötetet szintén Tóth Ferenc készítette (Makó 1998.). Benne arról a 
növényről ír a szerző, amely a város hírét a 19. század óta messze vitte a világban, és éppen ko-
runkban keresik e növénykultúra túlélésének lehetőségeit. Szerzőnk nagy erudícióval és helyis-
merettel felvértezve ír ta könyvét. Mindent tud a hagymáról és termesztéséről. A termesztést tör-
ténetiségében ábrázolja, amely mögött mindig láttatja az embert és a társadalmat. A termesztést 
az ültetéstől a tárolásig kísérhetjük végig. Olvashatunk a termesztés munkaeszközeiről a kézi 
szerszámoktól a gépesítésig. Nem kerülte el figyelmét a hagyma népéletben játszot t szerepe, és a 
hagyma mint gyógyszer. Külön fejezet szól a hagyma és a művészetek kapcsolatáról. Az utóbbi 
részt szép színes illusztrációk díszítik. A kötet példája annak, miképpen mutassuk be egy haszon-
növény termesztési kultúráját a kezdetektől napjainkig. 

A néprajzi kötetet Tóth Ferenc a hagyományos szerkezeti tagolásban állította össze (Makó 
néprajza. Szerk. Tóth Ferenc. Makó 2008.), mint írja, a szerzők kétharmada „makai." A szerkesz-
tőben, aki jelentős részeket írt, végig munkált az érzés és szándék, hogy felmutassa: Makó a sík 
vidéken, amely az utazó vagy vendég számára egy tájegység, mennyire egyedi népi és mezővárosi 
kul túrát hozott létre. A könyv a már említett társadalomtörténeti rész mellett jól egészíti ki a 
történeti fejezeteket. E kötetben kapott helyet H. Kovács Mihálynak, József Attila középiskolai és 
egyetemi diáktársának a makói nyelvjárást feldolgozó tanulmánya. A Horger-tanítvány Fehér 
Edével együtt tanúként hallgatta a professzor és a költő elhíresült beszélgetését. A 27 szerzős kö-
tet gazdagon illusztrált. 50 oldal, amely a népművészetet mutatja be, külön kiemelkedik színes il-
lusztrációival. Amikor a kötetet Tóth Ferenc megálmodta, tanárának, Bálint Sándornak és Kiss 
Lajosnak, a jeles vásárhelyi néprajzosnak az ösztönző példája lebegett előtte. Úgy tűnik: elődeit 
szerzőtársaival együtt sikerült utolérnie. 

A három történeti kötet, közül az első a kezdetektől 1849-ig, a második onnan 1920-ig, a 
harmadik pedig 1944-ig viszi a város történetét. Az elsőben (Makó története a kezdetektől 
1849-ig. Szerk. Blazovich László. Makó 1993.) Szakály Ferenc egy egész könyvet írt a mohácsi 
csata idejétől a Rákóczi-szabadságharc végéig terjedő időszak makói történetéről. A leírás fő ered-
ménye, hogy kiderült: Makó a 16. században a 15 éves háború idejéig történetének egyik virágko-
rát élte, hogy azután a háború idején hét évre elnéptelenedjék sok Körös-Tisza-Maros-közi társá-
val egyetemben. Az új ra indulást és kibontakozást muta t ja be a további egység. Makó a középkor-
tól az 1850-es évekig, rövid szakaszokat kivéve, földesúri hatalom alatt állt, amelyet a hódoltság 
után a csanádi püspök testesített meg. Hasonlóság és számos különbség fedezhető fel városunk és 
szomszédai: Vásárhely, Szentes és más mezővárosok történetében. 

Az 1848-as forradalomtól Trianonig terjedő kort bemutató tanulmányokat Szabó Ferenc 
szerkesztette kötetbe (Makó története 1849-től 1920-ig. Szerk. Szabó Ferenc. Makó 2002.). Ezen 
időszak újra virágkort jelentett a város életében. Mindazon változások, amelyek az ország gazda-
sági és társadalmi életében lejátszódtak, Makón is éreztették hatásukat. Ekkor indul a városnak 
világhírt hozó hagymatermesztés nagy méretekben, amely biztosítja hosszú távon a lakosság 



megélhetését. Elindul az urbanizáció. Csak néhány téma: hídépítés, vasút, gyalogjárdák, külterü-
leti utak, ivóvízellátás, csatornázás, a fürdő, posta, telefon, távíró és villamosítás. A város vidéké-
nek, beleértve az Észak-Bánátot, piacközpontjaként lüktető gazdasági és kereskedelmi életet élt, 
amelyen kivirágzott a kultúra, és az iskolák alapítása nyomán emelkedett a lakosság műveltsége, 
valamint civilizációs szintje. Országos jelentőségű politikusok: Justh Gyula, Nagy György és Návay 
Lajos forgolódnak ekkor a városban. A korszakot a világháború után az 1918 őszétől 1920 február-
jáig tartó francia majd román megszállás zárta le. 

A szépreményű lendületet törte meg Trianon, amely utáni évtizedek történetéről ad szá-
mot a sorozat hatodik kötete (Makó története 1849-től 1920-ig. Szerk. Tóth Ferenc. Makó 2002.). 
A város gazdasági lehetőségei beszűkültek. A szellemi élet azonban virágba borult. A gimnáziumi 
diák, József Attila, aki Espersit János köréhez tartozott, később a városnak ismét országos hírt 
szerzett, akárcsak a Márciusi Front makói találkozójával. Ezen események azok, amelyek a vá-
rost e korszakban beemelték az országos történelembe. Jól érzékelve a helyzetet, a kötet szer-
kesztője, ismét Tóth Ferenc, az egyéb témák mellett a művelődés faktorainak nagy terjedelmet 
szentelt. A monográfia történeti kötetei olvasmányosak, sok új és friss adattal, valamint ese-
ménnyel ismertetik meg az olvasót. Talán az egyes könyvek szerkesztése lehetett volna feszesebb 
és egymáshoz igazodó. 

A sorok között elhelyezett képekben gazdag monográfia a makóiak számára mindenképpen 
nagy nyereség, ám az országos történet művelőinek szintén ajánlott olvasmány, mert országos folya-
matok helyi megvalósulásait láthatják benne korrekt formában feldolgozva. A kötetek olvasói elsősor-
ban a makóiak lesznek. A szerzők azonban bizton számíthatnak arra, hogy több generáció számára 
készítették munkájukat. Aki ezután a városról ír, nem kerülheti meg a bemutatott monográfiát. 

Blazovich László 



PALYAZATI FELHÍVÁS A RENDSZERVÁLTÁSRÓL 

A Magyar Történelmi Társulat az MTA Történettudományi Intézetével, az MTA Politikai Tudomá-
nyok Intézetével, a Politikatörténeti Intézettel, az 1956-os Intézettel, az ELTE Bölcsészettudományi 
Kara Történeti Intézetével közösen pályázatot hirdet a rendszerváltás történetének feltárására. 
A pályázat célja, hogy hozzájáruljon a rendszerváltás dokumentumainak összegyűjtéséhez és feldolgo-
zásához, előmozdítsa történetének minél teljesebb megírását. 
A feldolgozandó témák időhatára: 1987-1994 

Javasolt témakörök: 

- Politikatörténeti síkon: a rendszerváltás politikatörténetének részletei az ellenzék programatikus fellé-
pésétől, a többpártrendszer kialakulásától, a kormányzó MSZMP-n belüli reformkényszertől és 
hatalmi harctól a kerekasztal-tárgyalásokon, a Magyar Köztársaság kikiáltásán, az 1990. tavaszi 
országgyűlési választásokon át az első demokratikus jogállami parlament és kormány működésé-
vel, az egyes pártok tevékenységével bezárólag; a rendszerváltás helyi szinten, a szakszervezetek 
és az érdekegyeztetés, a külpolitikai orientáció megváltozása - a visszaemlékezések és a források 
tükrében; 

- Állam- és jogtörténeti síkon: a jogállami intézményrendszer megteremtése, a rendszerváltó törvényho-
zás (az alkotmánymódosítás, a sarkalatos törvények és a jogállamiságot megteremtő más törvé-
nyek elfogadása, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőség és egyéb új intézmények működé-
sének kezdetei), önkormányzatok - helyi hatalom; 

- Gazdaságtörténeti síkon: a gazdasági válság, az ipari struktúra megváltozása, az iparvállalatok privati-
zálása (akár csak egy-egy vállalat sorsa), a külföldi tőke szerepe, az agrárpolitika és következmé-
nyei (akárcsak egy-egy mezőgazdasági termelőszövetkezet története), az adósságválság és a pénz-
ügypolitika, a bankrendszer átalakulása, a részleges kárpótlás, változások a kereskedelmi szférá-
ban; 

- Társadalomtörténeti síkon: a rendszerváltás következményei a társadalmi struktúrában, a foglalkozta-
tásban, az életszínvonalban; az új elit létrejötte, munkanélküliség - kényszervállalkozások, az 
életmódváltozás kényszere, a fejlődő és az elmaradott térségek társadalomrajza; 

- Kultúrtörténeti síkon: a kulturális elit a rendszerváltás időszakában, változások egy-egy kulturális in-
tézmény történetében, az irodalmi, a művészeti életben, az oktatásban, a sajtóban. 

A kézirat terjedelme minimum 2 szerzői ív, maximum 10 szerzői ív lehet (1 szerzői ív 40 000 karakter). 
Műfaja szerint beküldhető még meg nem jelent monográfia, tanulmány, visszaemlékezés, forrásgyűjte-
mény. 

A pályázatot meghirdető intézmények elősegítik a legszínvonalasabb pályaművek megjelentetését. 
A pályaművek egy példányban kinyomtatott formában, papíron és egy példányban elektronikus formá-
ban, CD-n vagy flopyn küldendők be a Magyar Történelmi Társulat címére: 1014 Budapest, Úri u. 53. 
vagy 1250 Budapest, Pf. 9. A pályázaton bármely szerző részt vehet. A pályázat titkos. A műveket jel-
igével kell ellátni, a szerző neve, foglalkozása, lakcíme zárt borítékban mellékelendő a pályázathoz. 
Beküldési határidő: 2009. december 31. 
Eredményhirdetés: 2010. május 

Pályadíjak 

I. dí j (1 db) 
II . d í j (2 db) 

I II . dí j (3 db) 

250 000 F t 
150 000 F t 
100 000 Ft 
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KRÓNIKA 

JAKÓ ZSIGMOND 
(1916-2008) 

Saját bevallása szerint a legkorábbi kisgyermekkori emléke az volt, ami-
kor 1919-ben megjelentek a román katonák szülőfaluja határában. A szokatlan 
és felkavaró élmény, amelyre sok évtizeddel később is pontosan visszaemléke-
zett, több volt egyszeri ijedelemnél, alapjaiban változtatta meg — milliók közt 
— Jakó Zsigmond életét is. 1916. szeptember 2-án született Biharfélegyházán, 
amely a trianoni döntéssel Romániához került. A sorsfordító változások jelen-
tős szerepet játszottak abban, hogy Jakó Zsigmond a történelmet választotta 
élethivatásának. „Gyermekkoromtól fogva nem értettem, hogy én, aki a ma-
gyar-román határtól kb. fél kilométerre, egy tanyán születtem, s a környeze-
temben mindenki magyar, a falu is színmagyar, mégis Romániában élek. Első-
sorban önmagam számára akartam tisztázni azt, hogy miként alakult az itteni 
népesség sorsa, s ebbe beletartozott az én személyes életem és a családomé is." 
- vallotta 2001-ben egy vele készült interjúban. 

Hajdúböszörményi gimnáziumi évek után, 1934-ben kezdte meg egyetemi 
tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen, történelem-latin 
szakon. Az 1930-as évek az egyetem legkiemelkedőbb időszaka volt, a történész-
hallgatók a magyar történettudomány olyan neves képviselőitől tanulhatták mes-
terségük alapjait, mint Hajnal István, Mályusz Elemér, Domanovszky Sándor, 
Szentpétery Imre, Szekfű Gyula. Jakó ilyen indíttatással természetesen Mályusz-
szeminarista lett, hozzá írta doktori disszertációját is szülőföldje, Bihar megye 
település- és népiségtörténetéről. Már első könyvével bizonyította szakmai kva-
litásait, történészi rátermettségét: a Bihar megye a török pusztítás előtt (Bp. 
1940.) megjelenése u tán rangos akadémiai díjat nyert (Kőrössy Flóra-díj), és a 
kötet máig a népiségtörténeti iskola egyik legidézettebb munkája. A friss diplo-
más fiatalember rövid egyetemi gyakornokoskodás után 1939-ben a Magyar 
Országos Levéltárban kezdte pályáját, innen hívták 1941 tavaszán a bécsi dön-
tés értelmében visszacsatolt Kolozsvárra, az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltá-
rába. Jakó ettől kezdve Kolozsváron élt, 1944-ben sem tért vissza Budapestre -
hivatástudata, elkötelezettsége arra indította, hogy tudását az erdélyi magyar 
tudományosság szolgálatába állítsa. 

A levéltárnak az államosításig, 1950-ig volt a munkatársa, majd vezetője; 
Kelemen Lajostól, szeretve tisztelt főnökétől a gyakorlatban sajátítva el a levél-
tárosi munka és az erdélyi történetírás céhbeli ismereteit, mesterfogásait. Tu-
dományos pályája megszakítatlanul folytatódott, az 1940-es években sorra je-
lentek meg publikációi, köztük a legismertebb, A gyalui vártartomány urbáriu-
mai. A háborús események a tudomány kérdései mellett új kihívásokat is hoz-
tak: 1944-től kezdve sokat tett a front nyomában pusztulásnak kitett családi, 
egyházi, városi levéltárak megmentéséért. 



Jakó Zsigmond egyre szélesebb körben ismertté vált tudását nem nélkü-
lözhette az uralomváltásokat újra és újra megszenvedő, oktatói karának egy ré-
szét minden esetben elvesztő kolozsvári magyar egyetem sem. Az önmagát 
„botcsinálta tanár"-ként jellemző Jakó nem sokkal az egyetem újraindítása 
után, 1942-ben kezdett tanítani. Tudására különösen nagy szükség volt az 
anyaországi tanárok többségének hazatérése után: 1947-ben kinevezték a Bo-
lyai (később Babe§-Bolyai) Tudományegyetem tanárává. Noha 1952-ben szár-
mazása miatt két évre eltávolították az egyetemről, végül 1981-ig, nyugdíjba 
vonulásáig a Babe§-Bolyai Tudományegyetem professzoraként dolgozott, emel-
lett a Román Akadémia kolozsvári Történeti Intézetének is munkatársa volt. A 
szigorú tanár generációk számára adott követendő példát szakmai igényesség-
ből és emberi tartásból, olyan évtizedekben, amikor mindkét tulajdonság luxus-
cikknek számított. Paleográfiai, levéltári szakkollégiumait az Erdélyi Múzeum 
Egyesület levéltárában tartotta, ahol a hallgatók eredeti források közt kóstol-
hattak bele a kutatás ízébe. 

Paleográfiai óráiból nőtt ki Radu Manolescuval közösen írt kézikönyve, 
amely magyarul A latin írás története címen jelent meg (Bp. 1987.). A vaskos 
kötet mind Romániában, mind Magyarországon máig tananyag az egyeteme-
ken. Jelentőségét az adja, hogy egyszerre nyújtott világos és teljes képet a latin 
írásbeliség egyetemes fejlődéséről, ugyanakkor Románia területének írásbeli-
ségét is elhelyezte ebben a képben. Jakó Zsigmond elsősorban a középkort ku-
tatta, de érdeklődése nem állt meg a 16. század első évtizedeinél, egyes tanul-
mányai 18-19. századi kérdésekkel is foglalkoztak. Kezdeti népismereti, gazda-
ságtörténeti munkái mellett sorra jelentek meg előbb levéltár-történeti, majd kor-
mányzattörténeti, paleográfiai cikkei, tanulmányai. Az egyre súlyosbodó marxista, 
majd nacionalista nyomás hatására fordult figyelme a viszonylag politikamentes 
művelődéstörténet felé; e tárgyban kelt legfontosabb tanulmányai — az erdélyi ér-
telmiségről, írásbeliségről, könyvekről és könyvtárakról — 1976-ban összegyűjtve 
tanulmánykötetben is megjelentek {írás, könyv, értelmiség. Bukarest 1976.). 

A pályáját levéltárosként kezdő, levéltári órákat tartó Jakó mindig is tisztá-
ban volt a levéltári források jelentőségével, oktatóként azonban azzal is szembe-
sülnie kellett, hogy ezeket a forrásokat csak nagyon kevesen voltak képesek elol-
vasni, lefordítani, megérteni. Az 1980-as évekre körvonalazódott számára az a 
program, amelyet az erdélyi történettudomány legfőbb feladatának tekintett, és 
amelynek megvalósításáért halála napjáig megfeszített tempóban dolgozott: a ré-
gió forrásanyagának minél teljesebb körű feltárása, minél gyorsabb, közérthető 
publikálása érdekében. Elsősorban a középkori oklevelek kiadását szorgalmazta, 
de figyelme és segítő támogatása kiterjedt a fejedelemség-kori iratanyag publikálá-
sára is. Felfogása szerint az erdélyi magyar történetkutatás e hatalmas munka el-
végzésével teheti a legnagyobb szolgálatot mind a magyar, mind a romániai tudo-
mányosságnak. Jakó maga fogott a program megvalósításához: nyugdíjba vonulá-
sa után ideje jelentős részét a kolozsmonostori konvent jegyzőkönyveinek rég el-
kezdett regesztázására fordította. Nem volt könnyű helyzetben: Magyarországra 
nem utazhatott , a Magyar Országos Levéltárban őrzött anyagról olykor csak az 
egykori egyetemi diáktársak, Borsa Iván és Szent Györgyi Mária konspirativ 
segítségével jutott másolatokhoz. Az elkészült anyag A kolozsmonostori kon-



vent jegyzőkönyvei (1289-1556) címen, két vaskos kötetben 1990-ben, Budapes-
ten, a Magyar Országos Levéltár kiadásában jelent meg. 

A romániai rendszerváltás idejére Jakó Zsigmond már megkerülhetetlen 
tekintélye, mintegy egyszemélyes intézménye az erdélyi történettudománynak. 
Tudását korábban is elismerték, ezekben az években pedig mind a magyar, 
mind a román tudományosság hivatalos elismeréseit is sorra megkapta. 1970-
től volt a bukaresti Társadalomtudományi Akadémia rendes tagja, 1996-tól a 
Román Akadémia tiszteleti tagja. 1988-tól a Magyar Tudományos Akadémia 
tiszteleti tagja, 1990-től a Magyar Történészek Világszövetségének társelnöke, 
számos magyar tudományos kitüntetés (Pro Cultura Hungáriáé, Széchenyi-díj, 
Kemény Zsigmond-díj) birtokosa. Jelentős szerepet játszott a nagy múl tú ma-
gyar nyelvű erdélyi tudományos élet újraélesztésében: 1990-ben közreműkö-
dött az Erdélyi Múzeum Egyesület újraalapításában — amelynek 1994-ig elnö-
ke volt —, az Erdélyi Múzeum című folyóirat újraindításában, bábáskodott az 
egyesületi könyvtár létrehozása mellett. 

Sokirányú elfoglaltságai mellett új, minden korábbinál nagyobb szabású 
munkába, az Erdély teljes középkori oklevélanyagát felölelő Erdélyi okmánytár 
elkészítésébe kezdett. Tisztában volt azzal, hogy a tervezett sokkötetes soroza-
tot már nem ő fogja befejezni, de az alapokat még mindenképpen szerette volna 
lerakni. A vállalkozás megvalósulása érdekében újra tanítani kezdett: a legfia-
talabb generáció képviselőiből munkatársakat toborzott, akiket bevezetett a 
forráskiadás alapjaiba. A sorozat első kötete, amely az 1023-1300-as évek kö-
zötti anyagot tartalmazta, 1997-ben, a második kötet az 1301-1339 évek forrás-
anyagával 2004-ben jelent meg. A harmadik kötet — amelynek elkészítésében 
már jelentős részt kaptak fiatal munkatársai — a napokban kerül a boltokba, 
de a munka Jakó elképzeléseinek megfelelően ezután is folytatódik. 

Jakó Zsigmond 2008. október 31-én, életének 93. évében végleg elköltö-
zött a Házsongárdi temetőbe, az erdélyi magyarság nagyjainak panteonjába. A 
tudomány szolgálatában eltöltött hosszú élete során számos nehézséggel kel-
lett szembenéznie, de tartása, fegyelme segítségével a legreménytelenebb hely-
zetekben is kitartott elvei és eszméi mellett. A hosszú, az utolsó hetekig alkotó 
szellemi munkával töltött élet a sors legnagyobb ajándéka, de Jakó Zsigmond 
az ajándék mellé még ráadást is kapott: megélhette, megállapíthatta, hogy „a 
diktatúra idején tudatosan kivéreztetett erdélyi magyar tör ténetkutatás 1990 
után talpra állt". Jakó Zsigmond sokat te t t ezért, ott volt az első lépéseknél, az 
út további részét azonban már nélküle kell bejárnia az erdélyi történettudo-
mánynak. Dolgozószobájában, az íróasztalával szemközti falon Kelemen Lajos 
portréja függött - azé a Kelemen Lajosé, aki Jakó méltatása szerint „minden 
anyagi és hatalmi eszköz nélkül, sivatagi körülmények között, hűséges helytál-
lásával és tanítványain keresztül biztosította Erdélyben a magyar történetku-
tatás folytonosságát, a magyar néptörténet legfontosabb forrásanyagának meg-
óvásával, összegyűjtésével és közkinccsé tételével pedig a lehetőséget az újra-
kezdéshez". Vajon hány erdélyi íróasztal felett lesz az elkövetkező évtizedekben 
Jakó Zsigmond-portré? 

Csukovits Enikő 



MÁTYÁS KIRÁLY ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI 
TÁMOGATÓI 

Új eredmények a nyírbátori régészeti és műemléki kutatások alapján 
Tudományos konferencia, Nyírbátor 2008. november 7-8. 

A Reneszánsz év, 2008 programsorozat keretében, november 7-8-án Nyírbá-
tor város önkormányzata, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézete és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága szerve-
zésében tar tot t konferenciának a felújított 15. századi nyírbátori várkastély 
adott otthont. 

A rendezvény előadóit, résztvevőit, valamint a hallgatóságot a városi ön-
kormányzat nevében Báthori Gábor hadtörténész, a nyírbátori Báthori István 
Múzeum Baráti Körének alelnöke köszöntötte. Rövid nyitóbeszédében utalt 
arra, hogy Nyírbátor gazdag kulturális és építészeti örökségének, 15. század-
ban épült, reneszánsz templomainak, a két esztendeje magtárból lakomaházzá 
átalakított műemlék várkastélynak, s a város nevével szorosan összefonódott, 
komoly politikai befolyást, jelentős gazdasági erőt képviselő Bátori család nem-
zedékeinek köszönhetően megfelelő és méltó helyszínül szolgálhat a történeti 
és régészeti kutatások új eredményeinek bemutatására. 

Mielőtt a konferencia első, „Mátyás király és szabolcs-szatmár-beregi támo-
gatói" címet viselő ülésnapjának történeti előadásai elhangzottak volna, az ülés-
szak levezető elnöke, Zsoldos Attila a Magyar Tudományos Akadémia Történettu-
dományi Intézete Középkori Osztályának vezetője a Nyírségben az utóbbi évtize-
dekben folyó értékes medievisztikai kutatásokra hívta fel a jelenlevők figyelmét, 
amelyek a nyíregyházi Jósa András Múzeum címzetes igazgatójának, Németh Pé-
ter régésznek tudományszervezői szerepét és törekvéseit dicsérik. 

A levezető elnök méltatói szavait mintegy igazolandó C. Tóth Norbert, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia, a Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Országos 
Levéltár Medievisztikai Kutatócsoportjának munkatársa előadásának bevezetőjé-
ben beszámolt arról, hogy jelen konferencia első három, a Bátori család jeles tagja-
ira koncentráló előadása ugyancsak egy Németh Péter kezdeményezte vállalko-
zásnak köszönhető. A Bátori család ecsedi ágára vonatkozó, 1387-1541 között ke-
letkezett levéltári anyag összegyűjtését, illetve a Bátori Oklevéltár munkálatainak 
dandárját C. Tóth Norbert, Horváth Richárd és Neumann Tibor vállalták. 

C. Tóth Norbert az 1519-1530 között több ízben is nádori tisztséget vise-
lő, a krónikás hagyományban jobbára elmarasztaló jelzőkkel illetett Bátori Ist-
ván és Konrád mazóviai herceg lánya, Zsófia hercegnő esküvőjének, helyeseb-
ben lakodalmának részleteibe avatta be a hallgatóságot. Az előadó külön felhív-
t a a figyelmet arra, hogy Bátori választása nem tekinthető egyedülálló jelenség-
nek, hiszen a 15. századból nyolc olyan eset ismert, amikor a nádor, illetve 
nádorfi a tescheni, illetőleg a mazóviai hercegségből választott menyasszonyt 
magának. Bátori István házasságkötését a dokumentumok fényében az eddigi 
kutatások az 1520. esztendőre tették. Az előadó elismerte, hogy a frigy előké-
születei, a jogi szempontból érdemi megállapodások valóban ezen évre tehetők, 
hiszen a nádor ekkor egyezett meg testvéreivel a mennyasszonynak szánt bir-



tokadományról, ehhez az évhez köthető a házassági szerződés megszületése, 
valamint megerősítése is, amely utóbbi okirat Zsófiát immár mint törvényes fele-
séget említi. A tárgyalóasztalnál megkötött házasság gyakorlati megvalósulása, a 
menyegző azonban még hosszú ideig váratott magára. A lakodalmat 1521-ben 
először II. Lajos és Habsburg Mária esküvője kedvéért, a magyar király kérésére, 
majd I. Szulejmán török szultán Magyarország ellen indított hadjárata miatt ha-
lasztották el. C. Tóth részletesen beszámol a nádor 1521. évi, Bakóc halála utáni 
esztergomi tartózkodásáról, illetve szerémségi táborozásáról, majd 1522. évi 
helytartói megbízatásáról, és arról a családi viszályról, mely többek között a 
bujáki uradalom kapcsán pattant ki Bátori András és István között. Zsófia her-
cegnő várva várt magyarországi érkezéséről, a nádor budai lakodalmán való 
megjelenésről és az eseményre szánt közös ajándékról olvashatunk a felvidéki 
városok 1523. januári levélváltásában. Új kutatási eredménynek tekinthető a 
menyegző időpontja (1523. augusztus 24.) és helyszíne (Buda), melyek Gosztonyi 
János győri püspök II. Lajoshoz Prágába intézett levele alapján határozhatók 
meg. C. Tóth előadását azzal zárta, hogy megemlékezett a házasságból született 
utódokról, Szaniszlóról és Annáról, akik közül egyik sem élte meg a nagykorúsá-
got, illetve az 1530-ban megözvegyült Zsófiáról, aki 1538-ban bekövetkezett ha-
láláig néhai férje familiárisának, Pekri Lajosnak volt hitvese. 

Horváth Richárd a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézetének munkatársa annak a Bátori István országbírónak és erdélyi vajdá-
nak politikai pályafutását ismertette a kezdeti évektől 1479-ig, akinek modern 
életrajzi összefoglalása mind a mai napig várat magára. A korszak meghatározó 
politikai szereplői közé tartozó család valóságos felemelkedése az ország politi-
kai elitjébe Hunyadi Mátyás uralkodásának idejére tehető, és elsősorban az or-
szágbíró-vajda tevékenységének köszönhető, bár két fivére, András, valamint 
László is viseltek bárói méltóságot a Mátyás-kor folyamán. Az előadó megálla-
pításai szerint Bátori születése az 1428 és 1437 közötti évtizedre tehető, s állás-
pontja szerint az sem zárható ki, hogy az 1458. évi strassnitzi szerződés meg-
erősítői között már asztalnokmesterként szerepelt, hitelt érdemlő lehet továb-
bá Antonio Bonfini azon értesülése is, mely szerint 1462-ben Szapolyai Imre ol-
dalán harcolt a husziták ellen. A Bátori István viselte magister camere tisztsé-
get Horváth Richárd nem a hagyományos szekérnagyi, hanem a király szemé-
lyes szolgálatában álló testőrparancsnok feladatkörével azonosította, így értel-
mezve azt a tényt, hogy Bátori az 1467-1468. évi hadjáratokban folyamatosan 
az uralkodó mellett tartózkodott. Mindezek ellenére 1470-ig a család politikai 
befolyása és ezzel párhuzamosan birtokállománya igen csekélynek mondható. 
Az 1471. évi Mátyás elleni lázadást követően az uralkodó támaszaként szolgáló 
Bátori István országbírói tisztséget és a hűtlenségbe esett nemesek lefoglalt 
birtokaiból adományt kapott. 1472 szeptemberében Visegrádon teljes országbí-
rói törvénykezési ülésszakot vezényelt le, majd 1473-ban tagja lett annak a ki-
lenc fős magyarországi delegációnak, amely pápai kezdeményezésre a sziléziai 
Neissében tárgyalt a lengyel, illetve cseh felekkel történő megbékélés ügyében, 
amely közvetve hozzájárulhatott ahhoz, hogy a következő év elején Mátyás és 
Kázmér lengyel király között fegyverszünet köttetett. 1474 nyarán az országbí-
ró újabb kiemelkedő jelentőségű politikai megbízatást kapott, Mátyás boroszlói 



távolléte idején a biztos hátország fenntartása érdekében Szapolyai Imrét és 
Bátori Istvánt bízta meg az ország sürgős ügyeinek intézésével; ezek közé tar-
tozott a korábban összehívott országgyűlés lebonyolítása is. 1475 nyarára tö-
rökbarát igazgatás alá került Havasalföld, melynek következtében augusztus-
ban megszületett magyar-moldvai szövetség megerősítői között az országbíró 
is megtalálható. Horváth Richárd egy 1477. évi adománylevél narratioja alap-
ján muta t t a ki, hogy Bátori részese volt 1475-1476 telén a szabácsi viadalnak, 
decemberben azonban, sikert hozó moldvai és havasalföldi hadjárata miatt, 
nem lehetett jelen a királyi menyegzőn. Nem zárható ki a török elleni hadvise-
lés pár t ján álló országbíró 1477. évi ausztriai hadakozása, és az 1478 tavaszára 
tehető morvaországi követjárása sem, azt azonban Horváth Richárd bizonyos-
nak tekintette, hogy Bátori István uralkodói megbízásból 1479-ben az Erdély 
belső békéjét fenyegető losonci Bánfi és bélteki Drágfí ellentét lezárása céljából 
ment Kolozsvárra, ahol vajdai kinevezése sem váratott sokat magára. 

Neumann Tibor a Magyar Tudományos Akadémia, a Szegedi Tudomány-
egyetem és a Magyar Országos Levéltár Medievisztikai Kutatócsoportjának mun-
katársa előadásában Bátori István erdélyi vajda életének utolsó három eszten-
dejére koncentrált, amely időszak egybeesik a Hunyadi Mátyás halálát követő, 
a közrend és közbiztonság megingását hozó, magánháborúkkal és trónkövete-
lők küzdelmeivel átszőtt, a megbízható okleveles források hiányában elsősor-
ban követjelentések és elbeszélők alapján rekonstruálható átmeneti korszak-
kal. Az 1490. április 6. után bekövetkező interregnum hónapjainak legjelentő-
sebb alakja, a Mátyás halálos ágyánál is jelen lévő, az erdélyi vajdai, illetve or-
szágbírói tisztséget viselő Bátori István volt. Az előadó kétségeit fogalmazta 
meg Ludovicus Tubero dalmát humanis ta beszámolóját illetően, a májusi-júni-
usi királyválasztó országgyűlésen elhangzott vajdai felszólalással kapcsolatban. 
Álláspontja szerint ugyanis a józan, megfontolt politikusként ismert Bátori 
nem számolhatott komolyan azzal, hogy közreműködésének köszönhetően 
unokaöccse, György foglalhatja el a magyar trónt. A július 4-i csontmezei ütkö-
zet u tán a trónkövetelők közül II. (Jagelló) Ulászló párt jára állt, akit az augusz-
tusi tárgyalásokon három főpappal, Bakóc Tamással, Nagylucsei Orbánnal és 
Filipec Jánossal együtt képviselve állapodott meg és kötött szövetséget a Cor-
vin párttal: mindezt az eddigi kutatások a királyi hatalommal szembeni fellé-
pésként értékelték. Ulászló szeptemberi koronázásán Bátori vitte a királyi jo-
gart, majd a visegrádi várral együtt rábízták a koronaőri teendőket is. 1490 ok-
tóberétől az uralkodó megbízásából Kinizsi Pállal együttműködve katonai fel-
adatokat látott el, Fehérvárat azonban nem sikerült megvédeniük Miksa római 
király haderejével szemben, s a Habsburg-haderő visszavonulása csak a sereg-
ben kitört zendülésnek volt köszönhető. 1491 telén Bátori a számára majdnem 
végzetes kimenetelű kassai hadjáratot vezette — mely az ország észak-keleti 
részén tartózkodó lengyelek ellen irányult —, majd nyáron a fekete sereg élén 
felszabadította Székesfehérvárat. A katonai feladatokat diplomáciai megbíza-
tás követte, Bakóccal közös küldöttségben készítette elő a november 7-i pozso-
nyi békét Ulászló és Miksa között, majd egy török támadás és a Geréb-testvérek-
kel támadt viszálya Erdélybe szólította. A székelyek 1492. évi folyamodványából 
kiderül, hogy a vajda ez év őszén bevonult Székelyföldre, ahol kirablásuk, sanyar-



gatásuk céljából erődöt emeltetett. Több sem kellett a Bátori hatalmát már eddig 
is féltékenyen szemlélő uralkodónak, aki Bakóc tanácsára, Bátori katonai erejének 
csökkentésére társvajdát akart kinevezni mellé. Mindez ahhoz vezetett, hogy az 
országbíró 1493 januárjában önként mondott le a vajdai tisztségről, s ez év júniu-
sában, Nyírbátorban bekövetkezett haláláig azon fáradozott, hogy a főpapok poli-
tikai befolyását és jövedelmi forrásait (tizedek) csökkentse. 

Pálosfalvi Tamás a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézetének munkatársa előadásában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Szla-
vóniába elszármazott nemesek sorából három olyan személyt, illetve családot 
emelt ki, akikről a rendelkezésünkre álló csekély számú forrás alapján is jól bizo-
nyítható, hogy a tekintélyes földrajzi távolság dacára sikerült helytállniuk nem 
csupán a tartomány közéletében, de országos szinten is. Az előadó szlavóniai fel-
bukkanásuk sorrendjében vette számba Lónyai Albert, a kevésbé ismert Szatmár 
megyei Nábrádiak, illetve a szabolcsi Petneházi Ambrus Körös megyei tevékeny-
ségét. A kutatások mai állása szerint pontosan nem megállapítható, hogy a 
Nábrádi család Gereciként emlegetett szlavóniai ága miként került Körös me-
gyébe. Pálosfalvi Tamás egyetértett Németh Péter, Engel Pál, valamint Mályusz 
Elemér azon vélekedésével, mely a nábrádi Gereciek és a szintén Körös megyé-
ben az Árpád-kor óta kimutatható Mojs vagy Majos nádor leszármazottaiként 
számon tartott másik Gereci család rokonságát feltételezi. A Nábrádiak első Kö-
rös megyei okleveles említése 1336-ból ismert, a következő adat jóval későbbi 
1363-as: mindkettő Nábrádi Jánosra, a Gereci ág ősére vonatkozik. János fiaival, 
Bálinttal és Istvánnal 1373-ban találkozunk, majd Fülöppel mint kijelölt királyi 
emberrel 1381-ben. 1400-ban a család először viszályban keveredett a Vitéz János 
atyafiságához tartozó Zrednaiakkal, majd 1407-ben a Zrednaiak eladták Nábrádi 
Mihály gereci birtokrészét, amelyet Zsigmond király ennek hűtlensége miatt vett 
el, s adományozott nekik. Pálosfalvi Tamás egy 1373. évi birtokelhatárolás kap-
csán mutatott rá arra, hogy a nábrádi Gereciek Gerec nevű birtoka nem esik egybe 
a Majos leszármazottai által birtokolt, Verőce megye határában fekvő Gereccel. 
Feltételezése szerint a Nábrádiak Gerece egy fenn nem maradt Nabradovc nevű 
településsel azonosítható, amely később a Kasztellánfiaké, majd Grebeni 
Hermanfi Lászlóé lett. A családból kiemelhető a Körös megyében igen nagy tisz-
teletnek örvendő Bálint fia János deák, aki a 15. század elején visszaszerezte a 
család Szatmár megyei birtokainak felét, s unokatestvére Fülöp fia Miklós, aki 
később, Zsigmond alatt, Szerecsen Miklósként nem csak az ország politikai életé-
nek vált érdekes figurájává, de Kristallóc uradalmával bővítette a család Körös 
megyei birtokállományát is. Lónyai Albert szlavóniai felbukkanásának előzmé-
nyeit az előadó ahhoz a Bereg megyei Naményi Pocsaji Antalhoz kötötte, aki Hu-
nyadi János bizalmasaként az 1440-es években kaphatta meg a vámhidai uradal-
mat, amikor Szlavóniában több Hunyadi-familiáris is birtokadományhoz jutott. 
Pocsaji Antal először 1456-ban rövid időre elveszítette szlavóniai uradalmát, 
amelyet visszaszerzése után az 1470-es évek végén, vélhetően a távolság miatt, 
a Naményi család tagjai részint elzálogosítottak, részint eladtak Battyányi Bol-
dizsárnak, illetve a Hermanfi családnak. Lónyai Albert 1485-ben királyi auli-
cusként tűnt fel kezdettől fontos követségeket teljesítve Hunyadi Mátyás szolgála-
tában: 1487-ben a francia udvarban, 1489-ben Bécsben járt. 1492-ben Budán igen 



előkelő helyen szerepelt a Habsburgok örökösödését megerősítő horvát-szlavón 
nemesek rangsorában, köszönhetően annak, hogy nőül véve Kasztellánfi Ákos öz-
vegyét, hozzájutott a tekintélyes Kasztellánfi-vagyonhoz. 1496-ban mostohafia, a 
Battyányi Boldizsár védnöksége alatt álló Kasztellánfi Miklós fellépett az apja ja-
vait bitorló Lónyai ellen, aki válaszul — miközben a szlavóniai nemesek gyűlést 
tartottak — megtámadta mostohafia egyik castellumát, s e tettével a szlavón ne-
messég egészének ellenérzését kiváltotta. 1500-tól öt esztendőn át zenggi kapi-
tányként a Velencével folytatott diplomáciai kapcsolatokat felügyelte, leváltása 
után is fontos szereplője maradt a magyar külpolitikai irányításának, hiszen nem 
csak 1507-ben, de 1510-ben és 1515-ben is újabb követi megbízatást kapott, mi-
közben a király felkérésére közvetített a szlavón bán, Bajnai Bot András és a ná-
dor, Perényi Imre viszályában. 1513-tól Beriszló Péter kincstartó szolgálatában ta-
láljuk, majd a kassai főharmincad felének birtokosává lépett elő, s 1517-ig Szlavó-
niában is sikerült megőriznie politikai szerepét. Pálosfalvi Tamás előadását a Sza-
bolcs megyéből származó Petneházi Ambrusra vonatkozó mindösszesen két szla-
vóniai oklevél említésével zárta. Az előadó feltételezései szerint a Körös megyei ne-
mes, Tamasóci Szász Imre özvegy édesanyját nőül vevő, közéleti karrier nélkül 
maradt Petneházi hasonló körülmények között kerülhetett Szlavóniába, mint a 
korábban említett Hunyadi-familiárisok. 

Kristóf Ilona, az Egri Tanárképző Főiskola adjunktusa előadásában egy 
szabolcsi köznemesi család, a Magyiak 15. századi történetét ismertette. Az 
írott forrásokban a 13. századtól szereplő család birtokai kiváltképp Szabolcs, 
Ugocsa és Közép-Szolnok területén helyezkedtek el. Egy 1549. évi összeírás 
szerint esetükben száz jobbágyportánál többel nem igen számolhatunk, vagyis 
a kevésbé jelentős családok közé tartoztak. A családi vagyon gyarapítását a 15. 
század elején elsősorban zálogbirtokok megszerzése út ján Mátyus kezdte, majd 
fiai, Demeter és Barnabás folytatták. Demeter 1480-as években bekövetkezett 
halála előtt a megyei politika színterén is feltűnik, hiszen 1457-ben a Perényiek 
nádori ágához tartozó idősebb Jánosnak lesz ugocsai alispánja, majd az 1460-as 
években a bárói ághoz tartozó ifjabb János familiárisai között találjuk. Barna-
bás pedig 1474 és 1476 között Bátori István országbírónak lett alországbírója. 
A két testvér között előbb csak az Ugocsa megyei Akli, majd más családi birto-
kok kapcsán is birtokviszály robbant ki, s az utódaiknak csak 1496-ban sikerült 
megállapodniuk. Az előadó szerint Demeter és Barnabás politikai tevékenysé-
gének, illetve vagyongyarapításának köszönhető, hogy a későbbiekben három 
családtag: János, Pál és Sebestyén országos karrier futhatot t be. Magyi János 
— Demeter és Barnabás távoli rokona — 1476-ban kezdte közjegyzői pályafutá-
sát, a későbbiekben császári és pápai közjegyző is volt. Nevéhez fűződik az 1476 
és 1490 között összeállított úgynevezett Magyi-formuláskönyv, amely lényegé-
ben az oklevélszerkesztés megkönnyítéséhez kínált típusokleveleket. Demeter 
fia, Pál 1501-ben vált az országos politika szereplőjévé, 1503-ig Szentgyörgyi és 
Bazini Péter mellett alországbírói, valamint alvajdai, majd Perényi Imre mel-
lett 1504-1505-ben alnádori tisztséget viselt, befolyását elsősorban arra hasz-
nálta, hogy birtokait Szabolcsban és Biharban gyarapítsa. Noha nevével a rákosi 
országgyűlés köznemesi hangadói között találkozunk, a következő esztendőben 
felhagyott a közéleti szerepléssel. Fia, Sebestyén apja és nagybátyja vagyoná-



nak köszönhetően Krakkóban végezhette tanulmányait, ahonnan a pestis jár-
vány elől menekülve 1508-ban tért vissza Váradra tanárával, Paulus Crosnen-
sisszel. Crosnensis előbb Thurzó Zsigmond váradi püspököt „szemelte ki" párt-
fogójának, majd Sebestyén társaságában továbbállt Nagyszőllősre, Perényi Gá-
bor udvarába, ahol udvari költőként alkotott. Műveit, ügy tűnik, nem egyszer 
Magyi Sebestyén adta elő. Kettejük együttműködésének végét jelentette, ami-
kor Crosnensis visszatért a krakkói egyetemre, s Magyi Bolognában folytatta 
tanulmányait. 1513-ban visszatérve Váradra olvasó kanonoki tisztséget kapott, 
és nevelője lett Perényi Imre fiának, Ferencnek. Kristóf Ilona véleménye sze-
rint Magyi Sebestyén kezdeményezésének és törekvésének tudható be a Janus 
Pannonius kultuszát ápoló váradi humanista kör megszervezése a 16. század 
elején. 

Nógrády Árpád a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi In-
tézetének munkatársa két Szabolcs megyei oklevél ürügyén ismertette Rozgonyi 
Sebestyén 1458. évi úgynevezett husziták elleni hadjáratát. Az eseményekről, bár 
hibás évszámmal, de meglepő pontossággal már Antonio Bonfininél is olvasha-
tunk. A történetíró talán Rozgonyi Sebestyén erdélyi vajda fiától értesülhetett 
arról, hogy Hunyadi Mátyás hatalomra kerülését követően miként lépett fel 
azon cseh, illetve lengyel zsoldosvezérek ellen, akik a Felvidék fontosabb váro-
sait és megyéit kezükbe tartva, várakat emelve, azokból ki-kitörve fosztogat-
tak, raboltak és zsiványkodtak. Komorowski Péter, Axamit Péter, Walghata, va-
lamint Talafus János cseh vezérek megfékezésére az ifjú uralkodó Rozgonyi Se-
bestyén vezérletével udvari zsoldoscsapatokat küldött, melyek számos erőssé-
get bevéve többször is vereséget mértek a csehekre. Az előadó egyrészt arra ke-
reste a választ, miért eshetett Mátyás választása a hadjárat vezetésekor Rozgo-
nyi személyére. Magyarázata szerint Komorowski régi ellenségét, Szentmiklósi 
Pongrácot szemelték ki eredetileg a feladatra, akinek váratlan halála után esett az 
uralkodó választása az 1458 tavaszán Pozsony megyei magánháborúját lezáró, s 
embereivel a király rendelkezésére álló, egyébként is Hunyadi-párti Rozgonyira, 
aki április 11-én mintegy „találomra" kaphatta meg a főkapitányi tisztséget. Csa-
patai, kiegészülve a néhai Szentmiklósi ezer emberével, május 7-én Mezőköves-
den, 17-én Miskolcon tartózkodtak, majd Sárospataknál ütköztek meg a két-há-
romezer fős cseh zsoldossereggel, amely összecsapásban Axamit Péter életét vesz-
tette. A sárospataki csata időpontja csak hozzávetőleg határozható meg Várdai 
Miklós szabolcsi ispán megyéhez intézett, gyülekezésre felszólító oklevele alapján. 
Rozgonyi jutalma nem maradhatott el: az erdélyi vajdai kinevezés mellett többek 
között Cserépvár uradalmát is megkapta fizetségül a győztes hadjáratért. Nógrády 
Árpád előadásának befejező részében egyidejűleg kereste a választ azon kérdések-
re, hogy vajon, mi sarkallhatta az újonnan megválasztott uralkodót a cseh zsoldo-
sok elleni gyors fellépésre, illetve a csehek részéről tanúsított ellenállás okára. Bi-
zonyosnak látszik, hogy Axamit seregével 1458 elején jelen volt a pesti ország-
gyűlésen, ahol Szilágyi Mihály oldalán — Szilágyi és a zsoldos vezér együttmű-
ködése egy 1457. évi Szabolcs megyei oklevél alapján ismert — rászorította a 
rendeket Mátyás megválasztására, mivel azonban erőfeszítéséért az elvárt juta-
lom elmaradt, fegyverkezni kezdett. Az előadó feltételezése szerint Axamit és 
Komorowski azért akarhatott egyesülni Diósgyőrnél, hogy magyarországi bir-



tokaikat kiegészítsék a jelentős, akkoriban Frangepán Duim kezén lévő urada-
lommal. Talafus Jánost társai elmaradt fizetsége egyenesen arra ösztönözte, 
hogy jogosnak érezte a Mátyás iránti formális hűség felmondását, s ú j uralkodó 
után nézzen Lengyelországban. A hűség esetleges felmondásának lehetősége 
pedig értelemszerűen gyors cselekvésre sarkallta a megválasztásakor jobbára 
formálisan elismert uralkodót. 

A konferencia második ülésnapját a Kulturális Örökségvédelmi Szolgálat 
igazgatója, Virágos Gábor nyitotta meg, aki korábban a Báthori várkastély ré-
gészeti munkálatait is irányította. Bevezetőjében az írott források jegyében el-
hangzott előző napi beszámolók u tán Nyírbátor régészeti és műemléki kutatá-
sainak új eredményeit bemutató előadásokra hívta fel a hallgatóság figyelmét. 

Balázsik Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal főmunkatársa elő-
adásában annak a 2008 márciusában Németh Péterrel, Juan Cabellóval, Jakab 
Attilával és Kiss Csabával együtt végzett szondázó kutatatásnak az eredménye-
it ismertette, amely a nyírbátori minorita kolostorban a templomszentély bel-
sejének egy részére, a templom északi oldalának a déli kolostorszárny által ta-
kart bizonyos részeire, a szentély külsején a délkeleti poligonablak, a torony, a 
déli kolostorszárny udvari homlokzatának, a kolostor keleti szárnyából meg-
marad alapfalak és a templom déli homlokzata előtt egy támpillérköznyi terület 
vizsgálatára terjedt ki. A kolostor kiépítését a történeti hagyomány a kenyér-
mezei csata utáni időkre teszi, s Bátori István vajda nevéhez köti, akit mint ala-
pítót a rendházban is temettek el. A nyírbátori kolostor említése az 1490-es 
években csupán szórványosan adatolható, a 16. századtól azonban egyre gyak-
rabban szerepel forrásokban, amelyek egyikéből megtudjuk, hogy az 1566-ban 
megszűnő kolostort 1535-ben még 14 misés pap lakta. Az előadó külön figyel-
met szentelt a bizonyíthatóan cellákból, konyhából, refektóriumból, sekrestyé-
ből, raktárakból álló középkori rendház keleti szárnyában felfedezett 5,7 m szé-
les és 7 m hosszú tágas teremnek, melynek nyeregtetőcsúcsa 10,8 m magasan 
záródott. Alapul véve a korszak egyéb ferences kolostorainak (kőröshegyi, vi-
segrádi, szegedi, gyulai, szécsényi, nagyváradi, lőcsei, kassai) hasonló elhelyez-
kedésű helyiségeit, nem állapítható meg egyértelműen a terem funkciója. Egyes 
kutatók káptalanteremként, mások sekrestyeként, megint mások refektórium-
ként határozták meg a helyiség rendeltetését. A kolostorral és a toronnyal 
egyidoben épült a templom, amely nem csupán tekintélyes mérete folytán, de 
az olyan értékes építészeti megoldásoknak, mint a szamárhátíves nyugati 
kapu, az ablakok t isztán faragottkő-szerkezetű ablakrácsai, a szentélyt fedő 
bordás boltozat köszönhetően is jelentős anyagi ráfordítást igényelt. A ference-
sek a középkori kolostor pusztulását követően 1717-ben tértek vissza Nyírbá-
torba, 1725-ben sor került a templom felszentelésére, 1734-et követően felépült 
a ma is fennálló kolostor, 1737-ben a templomhajó déli oldalának támpillérei 
közé kilenc stációból álló kálváriát építettek. Az előadó beszámolója szerint 
akárcsak korábban, 2008-ban is kísérletet tettek az 1719-ben az udvar közepén 
említett kü t helyének lokalizálására. Néhány sornyi téglából álló, gyenge tégla-
falnál és fölötte egy kerámiatöredékkel teli hulladékgödörnél többet azonban 
nem találtak. Balázsik Tamás előadását a 20. századhoz köthető, elsősorban ál-
lagmegóvó munkálatok áttekintésével zárta, utalva a számos megválaszolatlan 



kérdésre, melyek a kolostor eddig vizsgált két szárnya, a keleti és déli kutatásai 
során merültek fel. 

Simon Zoltán régész, a Kulturális Örökségvédelmi Szolgálat főmunkatár-
sa előadásában arra keresett választ, hogy hol állhatott Nyírbátor írott forrá-
sokban elsőként megjelenő plébániája, illetve hogy a református templom mely 
építési periódusokban nyerte el mai formáját. A nyírbátori református templom 
építési ideje a 15-16. század fordulójára tehető, egyházi intézmény említésével 
azonban már 1313-ban találkozhatunk Nyírbátorban, s 1326-ban a templom le-
égéséről tájékoztatnak a források. Az előadó kutatási eredményeit szemléltetve 
beszámolt arról, hogy a mai templom déli falában megtalálták egy korábbi 
templom megközelítőleg 14 m hosszú déli hajófalát, amely hajónak nyugati és 
keleti végét a második építési periódus templomhajójának nyugati és keleti 
vége igazolta. A templomnak csupán nyugati kapuja lehetett és korára — mely 
a 13. század második felére tehető, bár nem kizárt a 14. század vége sem — a 
szentélyforma alapján következtethetünk. E korai templomtól északra állt egy 
1433. évi forrásban ecclesia rotundaként említett Krisztus teste körtemplom, 
amely megnevezés az előadó szerint arra utal, hogy ekkor még önálló épületnek 
kell tekintenünk. A rotunda keletkezési idejével kapcsolatban az előadó nem 
zárta ki a 11-12. századot, s azt is elfogadhatónak tartotta, hogy az 1313-ban 
említett és 1326-ban leégett első nyírbátori templom is a rotundával lenne azo-
nosítható. Álláspontja szerint a tűzvész után emelhették a mai templom testében 
megfogott korábbi templomot, melyhez a második építési periódusban észak felé 
bővítéseket végezve kápolnaként hozzákapcsolták a Krisztus teste körtemplomot. 
Simon Zoltán szerint a nyilvánvalóan 1433 után bekövetkező második építési peri-
ódus az 1480-as évekre tehető, s Bátori István erdélyi vajdához köthető, aki való-
színűleg a kenyérmezei csata hadizsákmányából finanszírozta az építés költségeit. 
Ez magyarázná a vajda nevével fémjelzett 1488-as évszámmal ellátott Bátori-
címeres kőfaragványt, amely a déli kapu lunettájában látható. A harmadik építési 
periódusban a templomot nyugat felé egy karzatnyi hosszal, egy lépcsőtoronnyal, 
polygonális záradékú szentéllyel, oratóriumként is szolgáló keresztboltozatos 
sekrestyével, reneszánsz sekrestyeajtóval, sediliával, déli karzatablakkal bővít-
tette ki Bátori András fia, András. Ezen harmadik építési periódust az eddigi 
kutatások 1494 és 1511 közé tették. Simon Zoltán nem vonta kétségbe a datá-
lás helytállóságát, előadása végén azonban néhány ellentmondásra hívta fel a 
figyelmet. Számára nem tűnik bizonyítottnak, hogy a záradék egyik keleti tám-
pillérének lábazati rézsűjén olvasható 94-es szám az 1494-es évszám maradvá-
nya volna, s a stallumon olvasható 151 l-es évszámot sem kapcsolná feltétlenül 
össze a templom befejezésével. Következtetései szerint ugyanis a kóruspadot 
eredetileg nem a nyírbátori plébániatemplomba szánták, hiszen a stallum templo-
mi behelyezésekor a déli ablakok könyöklőit egy méterrel magasabbra kellett he-
lyezni, hogy a stallum felső része ne takarja el az ablakokat. 

A konferencia szakmai mérlegét Tringli István a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézetének főmunkatársa vonta meg. Összefog-
lalójában hangsúlyozta, hogy az elmúlt két nap előadásai a késő középkori tör-
ténelem közel száz esztendejét ölelték fel, s számos esetben eddig ismeretlen 
kutatási eredménnyel szolgáltak. Ezért mondható jelen konferencia kiemelke-



dő jelentőségűnek, amelyhez elengedhetetlenül szükséges Németh Péter kuta-
tás terén tanúsított szervezői tevékenysége. Az általa évek óta támogatott és 
háttérből irányított történészek és régészek, vagyis a nyírbátori konferencia 
előadóinak nagy része, új szintézisre alkalmas új történelemszemléletet képvi-
selnek, a forrásokhoz ragaszkodva teszik fel kérdéseiket, s lassacskán jutnak 
olyan eredményre, amelyek alapján új elméletek fogalmazhatók meg. 

Skorka Renáta 
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TANULMÁNYOK 

Miskolczy Ambrus 

BERZEVICZY GERGELY SZÍNEVÁLTOZÁSAI 
(Adalékok az állam, a társadalom, a hadsereg reformterveihez 

és reformelképzeléseihez) 

Berzeviczy Gergely (1763-1822) történelmünk egyik legrendhagyóbb alak-
ja, vagy legalábbis annak tűnik. A felvilágosult reformpolitika nagy hullámaival 
emelkedő ifjút közelről ismerjük.1 De aztán 1794 után már nem igazán tudjuk 
követni a politika útjain. Lépten-nyomon rejtélyesnek tűnő mozzanatokba üt-
közünk. Mert nem igazán derül ki, hogy mi fordította szembe a nemességgel és 
a magyar nemzeti követelésekkel, de az eddigi szakirodalom alapján azt sem 
igazán látjuk világosan, hogy mennyire is fordult szembe azokkal. Hogy követ-
keztetéseinkből valamit előlegezzünk, jelezzük: színeváltozás, útkeresés és ér-
tékhűség egyaránt jellemzi Berzeviczy Gergelyt. Kísérletünk vázlat, a színevál-
tozások vázlata, mert maga a kor is a színeváltozásoké. 

A politikai erőteret két hatalmi tényező strukturálta: az uralkodói hata-
lom és a nemesség, más szóval az abszolutizmus és a rendi alkotmányosság. Vi-
szonyukat éles konfliktusok és kölcsönös kompromisszumok jellemezték. A 18. 
században a felvilágosodás átrendezte a csatasorokat. Először a központi hata-
lom karolta fel modernizációs reformjai érdekében. II. József megpróbálta azt, 
amit Rivarol hiába javasolt a francia királynak: forradalmat felülről. Reformjai-
nak felszabadító hatása volt, de a felszabadulok a felszabadító ellen fordultak. 
Berzeviczy is ezt tette. Együtt mozgott közegével, azzal az evangélikus nemes-
séggel, amely saját bőrén érezte a katolikus hegemóniát, és a központi hatalom-
tól várt változtatást. Már apja is vonzódott Mária Teréziához pedig ő vallási té-
ren óvatos volt.2 Barátja és tanárainak tanára az a Benczúr József volt, aki az 
uralkodói abszolutizmus teoretikusa lett, és protestáns létére megbélyegezte a 
protestantizmus érdekeit védő és felkaroló rendi szabadságtörekvéseket, Beth-
len Gábor felszabadító háborúját és Rákóczi felkelését, amelyek hajdan nagyon 
is élvezték a szülőföld és a tágabb pátria evangélikusainak is a támogatását, 
akiket olykor a Habsburg uralkodó keményen és véresen próbált megfegyel-
mezni. „Benczúr történelemszemlélete — írja H. Balázs Éva — bizonyos pozití-
vumok mellett, igen sok mérgező anyagot hordott magában, s tanítványainak 
ennek megtanulása után volt mit elfelejteniök, ha birodalmi polgárból magyar 
hazafivá akartak válni."3 Berzeviczy ebbe az irányba indult. 1781-ben, mint 
diák Montesquieu-re hivatkozva a demokratikus monarchiáról értekezett, 

1 H. Balázs Éua: Berzeviczy Gergely a reformpolitikus 1763-1795. Bp. 1967. 
2 H. Balázs: Berzeviczy, 27. 
3 H. Balázs: Berzeviczy, 46. 



hangsúlyozva, hogy Magyarország államformája soha sem volt abszolút monar-
chia.4 Viszont az abszolutizmusnak ő is sokat köszönhetett. II. József vallási to-
lerancia politikájának köszönhette, hogy — önéletrajza szerint — az első evan-
gélikus lehetett, aki a pesti törvényszéken esküdtként gyakorolhatott, a csá-
szár személyesen fogadta, elbeszélgetett vele, ami korántsem volt olyan szívé-
lyes, mint később emlékezett rá, viszont sikerült helytartótanácsi gyakornoki 
állást elnyernie.5 De nem lett odaadó jozefinista. Göttingában korábban — 
mint diák — egyik dolgozatában a nemesi kiváltságokat védelmezte.6 Aztán 
1789 vége felé élesen szembefordult uralkodójával. Berzeviczy pamfletszerű né-
met nyelvű értekezést vetett papírra „Ausztria alapelvei Magyarország kor-
mányzásában".7 

Berzeviczy lázadása nem elszigetelt fejlemény. Az ún. jozefinisták is már 
szembefordultak Józsefetatizmusával. A Magyar Kancellária 1785 elején több-
százoldalas felségelőterjesztésben bírálta a császár alkotmányellenességét, és 
fejtegette az alkotmányos reformok módozatait.8 Berzeviczy részben a kancel-
láriai programot vitte ki a politikai nyilvánosság elé — elméletileg, mert mun-
kája nem jelent meg. Viszont valósággal hadat üzent az uralkodónak, amikor 
úgy érvélt, hogy: „Szerződéseink, alaptörvényeink megsemmisítve, semmi sem 
köt a rombolóhoz" — tehát el lehet szakadni a Habsburg Háztól.9 Igaz, II. Jó-
zsef erkölcsi jellemének nemességét és tehetségét elismerte, jó szándékát is, de 
reformjai következményeit kárhoztatta, még azokat a reformokat is elmarasz-
talta, amelyekkel alighanem egyetértett. De hát tudjuk, a politikai agitáció er-
kölcsileg gyakran nem nagyon tiszta, mert a cél számít. A cél viszont nemes, és 
Berzeviczy tézise időálló: „A történelem tanúsága szerint csak szabad népek 
körében tapasztalhatunk tartós jólétet és gazdagságot. A zsarnokságban az 
uralkodó hatalma és csillogása a nép nyomorán alapul. Magyarországnak tehát 
saját szabadsága fenntartása érdekében szent kötelessége mindent feláldozni" 
— olvashatjuk a mű fogalmazványában.10 

1790 áprilisában Berzeviczy már ékes latinságú röpiratában — „Ausztria 
uralmáról Magyarországon" címmel — már arról értekezett, hogy angol herce-
get kellene meghívni a magyar trónra, Mátyás király örökébe.11 Jellemző, hogy 
ebben a munkában belső reformokról szó sincs, ha csak Mátyás dicsérete bur-
koltan nem a reformigény kifejezésre juttatása, míg az „Ausztria alapelved-
ben a magyar alkotmány hibáit is megemlítette, méghozzá a nemesség adómen-
tességét és „a rendek közötti aránytalan különbséget", viszont azt is jelezte, 
hogy „a nemzet elfogulatlan tagjai belátják ezeket a fogyatékosságokat, és könnyű 

4 H. Balázs: Berzeviczy, 47. 
5 H. Balázs: Berzeviczy, 130., 138-139., 230. 
6 H. Balázs: Berzeviczy, 105. 
7 H. Balázs: Berzeviczy, 317-326. =Több töredékből összeillesztett szöveg. Az értekezés fogal-

mazvány segíthet néhány kiszakadt és az idézett helyen kipontozott rész rekonstruálásában. 
8 Hajdú Lajos: II. József igazgatási reformjai Magyarországon. Bp., 1982. 
9 H. Balázs: Berzeviczy, 325. 

10 MOL, P 53 Berezviczy család, 125. cs. 21. sz. 
11 A magyar jakobinus mozgalom iratai. A magyar jakobinusok iratai. I. Szerk. Benda Kálmán. 

Bp., 1957. 92-105. 



lett volna ezen változtatni, ha Ausztria uralkodója egy ilyen becsületes nép bi-
zalmát megnyerte volna".12 

Ugyanakkor valamiféle nyílt levelet állított össze a magyar trón elfoglalá-
sára készülődő Lipót számára, amelyben hosszasan és maradéktalanul elítélte 
II. Józsefet, mint trónbitorlót, reformjai visszavonását szorgalmazta, és az al-
kotmány tiszteletben tar tására szólított fel, kifejtve azt is, hogy a magyar alkot-
mányosság lényege abban rejlik, hogy az uralkodó a diétával közösen gyakorol-
ja a törvényhozó és a végrehajtó hatalmat.13 

Mi vezette Berzeviczyt és eszmetársait? Először is a felvilágosodás min-
denhatósága. Ez volt az átfogó rendszerváltoztatás ideológiája. Úgy látszott, 
hogy a francia forradalommal már győzött is Európában, amelyet a magyar fel-
világosultak közül oly sokan keresztül-kasul bejártak. Kazinczy Ferencnek és 
Kármán Józsefnek nem nyílt lehetősége ilyen útra, Berzeviczynek viszont igen. 
Göttingában tanulhatott, és a város — 1809 után írt német nyelvű önéletrajza 
szerint — az ő „egész életében világló pont, amelynek fénye tovább ragyog".14 

Számára is Anglia volt a mintaország, ahol négy hónapot töltött, és „itt elsősor-
ban a nép jólétének látványa emelte meg a szívét".15 De nemcsak az, hanem az 
egyenlőség valósága is elragadtatta, az hogy nincs „semmi különbség" a „fel-
sőbb privilégizált osztályok" és a „lakosok alsó osztálya", mely utóbbi „osz-
tályt" azok alkotnak, akiket „mi parasztoknak nevezünk" - fejtegette 1802-es 
latin nyelvű önéletrajzában.16 Ugyanakkor ennél is fontosabb az angol fejlődés 
útjának felvázolása: „Angliában már évszázadok óta úgy módosult a feudális 
rendszer, hogy a nemesi szabadságokat fokozatosan kiterjesztették a nép ezen leg-
számosabb osztályára, és innen ered a valós és egyetemes hazaszeretet, amellyel 
Anglia a jólét legmagasabb szintjén tar t ja fenn magát, és túléli a legnagyobb ve-
szélyeket, valamint a mindenkit fenyegető válságokat."17 Ez közvetlen politikai 
és társadalompolitikai stratégiai útmutatás . Anglia felé akartak indulni a ma-
gyar reformerek - jogkiterjesztéssel. A kérdés csak az volt, hogy a nemességet 
az abszolutizmusellenes lendület átviszi-e a reformok terére, és rá lehet-e venni 
arra, hogy önnön helyi hatalmából, kiváltságaiból valamit feláldozzon, és foly-
tassa József reformjait, immár a nemzeti fejlődés érdekében? A reformerek szá-
mára kérdés volt az is, hogy a társadalmi reformtörekvésekről miként szólja-
nak, és írjanak, anélkül hogy ellenfeleik számára alkalmat nyújtsanak az ellen-
propagandára. 

A nemesség megnyerése érdekében is mellőzte Berzeviczy latin röpiratá-
ban a társadalmi kérdéseket, talán feltételezve, hogy az Ausztriától elszakadó 
Magyarország nemessége saját érdekében rákényszerül a rendszerváltoztatás-
ra. A reformerek és a nemesi többség azonban elég hamar elszakadtak egymás-
tól. Az 1790-es évek elejének sikeres törvényhozási munkája után a bürokrati-
kus abszolutizmus és a rendi reakció egymásra találtak. Ezt még az is elősegí-

12 H. Balázs: Berzeviczy, 318. 
13 MOL, P 53 78. cs. 95-138. 
14 H. Balázs: Berzeviczy, 229. 
15 H. Balázs: Berzeviczy, 229. 
16 H. Balázs: Berzeviczy, 221. 
17 H. Balázs: Berzeviczy, 222. 



tette, hogy Lipót a reform folytatása érdekében a nemesség, a parasztság és a 
polgárság ellentéteit, akár azok felcsigázásával is ki akarta használni. Nem is 
beszélve arról, hogy már az 1790-es diétán a hagyományos katolikus és rendi 
hegemónia hordozói is régi befolyásuk visszaszerzésére törtek, és ezzel felsza-
kadtak a protestánsok régi sebei, megint elmérgesedtek a felekezeti viszályok. 
A nemességen belül pedig kiújult a hagyományos mágnás-köznemes ellentét, 
az arisztokraták vélt kivételezése miatt fellobbant a nemesi antiarisztokra-
tizmus. Például Berzeviczy is hevesen tiltakozott amiatt, hogy a Helytartóta-
nácsnál Sztáray Kristóf grófot, bárcsak tiszteletbeli fogalmazó volt, másokat 
megelőzve nevezték ki. Az uralkodónak szóló beadványban Berzeviczy a neme-
si egyenlőséget hangoztatta, azt, hogy a nemesek a grófokkal és a bárókkal egy-
forma előjogokat élveznek, és a kivételezés ellentmond az alkotmány szellemé-
nek, ezért káros.18 És mindezt az ellen a Sztáray ellen, aki eszmetársa volt, 
majdnem belekeveredett a Martinovics-féle mozgalomba, és későbbiekben is 
következetesen ellenzéki maradt. Berzeviczy ha maga nem is kapcsolódott be a 
Jakobinus" mozgalomba, tudott róla. Eszmei közösségben élt az összeesküvők-
kel. XIV Lajos kivégzését például ugyan helytelenítette, de a forradalmat, mint 
a népszuverenitás érvényesülését helyeselte írásban,19 és szóban. A franciáktól 
ő is sokat várt. De a Martinovics-pert alapvetően ürügynek tar tot ta a régi „ba-
bona és fanat izmus" uralmának visszaállítására. Drámai, sürgönyszerűen 
szaggatott stílusú levélben számolt be erről majdani apósának. Óvatos levél, 
olykor homályos célzásokkal, mert például említést tesz arról, hogy előveszik az 
1790-es tetteket, és ez utalás az elszakadási törekvésekre, azok várható meg-
torlására. (Láttuk, a magyar függetlenség tervezgetéséből ő maga is kivette 
részét.) És így elég baljósan hangzott annak jelzése is, hogy nálunk „elvekkel 
rendelkezni a felségsértés szörnyű bűne".20 

18 H. Balázs: Berzeviczy, 183.; MOL, 
19 H. Balázs: Berzeviczy, 34&-3Ö4. 
20 Állami Levéltár, Lőcse, Szepes Megye Levéltára, 1510. kn. Berzeviczy Gergely levele Horváth-

Stansith Imrének, 1795. márc. 24. Ebből az idevágó rész: Propter lectum et comunicatum Catechismum, 
incusantur eriminis laesae Majestatis incarcerati. Catechismus hie quid contineat, praeter selectos nemo 
seit. Sed quemadmodum ex actionibus patet, positivi hic apud nos eíTectuandi nihil continet; sed ab-
stracta teoretica principia Gallo Democratica. Id an Crimen laesae Majestatis, secundum spiritum legum 
nostrarum efficere possit - in ipsa Tabula Regia valde disputatum fuit - Optima Capita contrariam 
tuebantur sententiam - sed pluralitas superavit - seu Cointillegentia cum Inimicis Gallis - seu Con-
flanda Seditionis - non insimulantur - hucdum nihil probari potuit - quam Coalitio in societatem 
quampiam Democraticam - est inde probabile est, hoc planum esse, dominantis nunc in patria nostra 
Factionis. Incurserunt Terrorem Regi debili - et hac Oportunitate cunctos illos sibi contrarios, quos 
consociatoni huic plus vel minus implicites esse supponebant - ut sunt Orcziani - Keglevics - C. Haller -
Consiliarii Balog - Vay - Barkoczy - Podmaniczky - Tihanyi - Aczél - Bezerédy - Beöty - Supr. Comitem 
Skerlecz - Eppisc. Verhovacz - in partibus Domokos, Szatmary - Vay - C- Török, Aloys Battyany, 
Maijasssy - TsáBar - Spisics - etc - amovendos sperarunt, simul autem Comitatibus et omnibus privatis 
incutiendum metum, neu seu repraesentationes facere, seu Coecae obedientiae fidei et politicae ob-
strepere audeant - Scopum hune incutiendi metus, obtinuisse videntur - Nam nullus ex Familia illorum 
qui incarcerati sunt, et nec Comitatus se movent - Possent autem publicationem vei ad minus Commu-
nicationem Corporis Delicti praetendere - hac Mysteriorisitate enim Delicti stabilita, nemo inocen-
tissimus licet, sec ums est - et hanc tantopere extendunt, ut Advocati etiam iurare debuerint, se nihil 
eorum, quae res[c]i[s]cent, publicaturos, et nec Copias Allegatorum Suorum retenturos - Omnia Scripta 
ad processum hunc spectantia, re superata comburantur. Quam ob causam etiam Advocatus Hör-



vath defens[ion]em non acceptavit - et certum est nimium hoc Secretum Suspicionem rei non 
integrae causare debere - Ne Tabulae quidem Regiae omnia communicata sunt - et Martinovics 
comprobasse dicitur, se primum planum Operationis suae a Josepho et Leopoldo accepisse. - Nunc 
adhaeret dominans Factio in eo, primum quod non haec, quae supponebat Delicta inveniat, et 
probare possit - Secundo quod nec ii, quos praecipue sperabat, involui possint. Sed recte ob hanc 
causam, ii qui capti detinentur, sacrificabantur - ne scilicet seu Aula compromittatur - seu res tota 
prodatur. Exemplum est, in secretario Szecsenag quem sine Processu et Judicio dimiserunt, cum 
Inhabilitate Officii, et Assecuratione Pensionis, si tacuerit. - Ille ergo Nobilis - Officium Secretarii 
gerens - innocens - nam alias dimissus non fuisset -via facti captus - tribus mensibus Gravi Carcere 
clausus - cassatus est - cum pensione - quantae Contradictiones - Noster Szulyovszky cum illo 
dimitti debuisset; ita fortiter in primis suis Examinibus se gesterat, ut illum timuerint - iam pro 
Innocente declaratus est - mutato dein repente animo, tot tantaque blateravit, et convolvit ut totam 
rei proceduram exasperaverit. Dicitur omnia acta 1790 involuisse, et multos alios etiam induxisse. 
Ad Gratiam dein refugium sumsit, et dicitur promisisse, se Acerrimum Defensorem principiorum 
Cieri futurum. - Id qualiter a Viro firmi Characteris fieri potuerit, capere non possum - haec tamen 
mihi maxime probabilis videtur coniectura - Solebat ad pellendam Melancholiam, vinum Tokaynum 
bibere - Forte plus iusto hausit - et in Ebrietate garrivit - certum est Directorem illum solum 
repetitim quessisse - et occiduo fere, valde collapso animo continuo flevisse - Ubi semel Animi 
praesentiam perdidisset - facile est concipere, qualiter ruerit semper in peius. Ambrosy in carcere 
agonisat. Actio contra Abafy nec communicationem Catechismi illi obiicit - sed id tantum quod 
liberiora principia, et professus sit, et pranderit. - et tamen Criminis laesae Majestatis incusatus, et 
Via facti captus est. - Ide certe dignosci non potest, sub praetextu Legum, in hac Causa, maximam 
Tyrannidem exerceri. 

Si Comitatus, id quod facere debuissent publicitatem in causa hac petiissent et ursissent: prae-
cavissent omnes has Extremitates, et obtinuissent petitum suum; certe nec iudicati fuissent hi per 
Tabulam Regiam nisi, eatenus Comitatus potentius intercessissent - Sed deest apud nos Energia - deest 
Unitas et Concordia - Nunc undique Delationes confluunt - in ruina alterius quisque altius gradiri 
nititur - Nunc ex parte Aulae Processus adurgetur - Jam in antecessum defixa est Sententia, cum de 
pluralitate tam in Tabula Regia, quam Septemviratu certe sint - hanc Impreans leniet - ita luditur 
Justitia, et sub pallia Legum Sanctimoniae Superstitio et Fanatismus machinantur. Quid his Capita 
Quadraginta et aliquot, qui in Hispanica Inquisitione - Millia - et in America Milliones sacrificarunt. 
Quid autem si id Initium tantum foret, et cum hoc ita pro Voto succedat, longe graviora adhuc sequun-
tura sint - Non est hic essentialis Questio, an et qualem poenam Incarcerati memerint - Sed de 
Operatione Ministerii - et ex qua Scaturigine promanet. Anno 1790 pluralitas Diaetae in eo convenit, in 
constitutione Hungariae, mutationes temporum circumstantiis accomodatae suscipiendas esse, ideo 
ordinatae sunt Deputationes - reposita sunt interea cuncta, ad statum pristinum, et nemo non videt, 
Clerum, cum intolerantibus suis, oppressivis principiis, Via facti, cuncta ad statum superstitionis 
seculorum pristinorum reducere velle - Detegitur Societas, quae in Catechismo quopiam coaluit, 
Mutationem Constitutionis pro obiecto habente. Omnes, quos Suspicio tangit ex Capite Criminis 
laesae Majestatis Via facti capiuntur, - sed illi nec Arma, nec Factionem magnam, nec planum 
defixum habent - sunt capita publici Hungarici meliora, quae in Principiis nonnullis Teoreticis 
convenerunt - Ergo principia nonnulla habere est apud nos Atrox Crimen Laesae Majestatis - et 
quae principia crimen hoc involvant, id in summo secreto deciditur, per eos quos Aula seligit - his 
sufficit cogitasse ad poenam capitalem. - Accedit quod huc ita fiant, ubi nullus Seditionis metus -
ubi Pax et Tranquillitas interna - Sed ubi, omnibus quae a supra fiunt, Conatus Statum Seculorum 
elapsorum reducendi inest. 

Nunc Tabula Septemviralis soluta est, Tabula Regia Sessiones usque 25 Aprilii continuabit, et 
eo usque processum terminare debet;- pro hoc Termino Septemviratus iam convocatus est - qui dein 
illum superrevidebit. - SzulyovBky eo debilitatis prolapsus est, ut Directori repetitim manus oscu-
latus fuerit — dicitur illi primisisse Director eum propter hanc animi compunctionem, Ujhelyini 
detinendum, et occasionem dandum iri, ut Conversionis Suae specimina edat. - Medicus Marton 
usum rationis perdidisse dicitur. Abafy leniter tractatus, habet usum candelae, imo etiam clavi 
cordium - Nunc recenter aliqui inducti sunt - inter quos Laczkovics Judlium, et Szlavy ex Comitatu 
Bihariensi nominantur. Maximam animi fortitudinem ostendunt Sz. Mariay - et Szolarcsek - illi qui 
nunc inducuntur - Per Comitatenses Capiuntur, et manui militari resignantur. Ex Comitatibus solus 
Comitatus Somogyiensis quantum mihi constat, Repraesentationem misit ad Aulam, pro illorum 
favore. 



Későbbi önéletírásában is rejtélyesen nyilatkozott ezekről az évekről: „A 
francia forradalom elveit, amelyekről minden társaságban beszéltek, buzgón és 
óvatlanul védelmeztem. Amikor sor került a titokzatos Martinovics perre, szer-
fölött hevesen vétkeztem. Az evangélikus szinóduson és a vallásos gyűléseken 
aktív részt vállaltam".21 Valóban, megindította élete végéig tartó harcát az 
evangélikusok jogainak védelmében, a protestáns felekezetek közeledése és 
egyesülése érdekében. 1800 táján pedig névtelenül német nyelvű röpiratot tett 
közzé „A magyarországi felségsértési per" címmel. A Martinovics-féle társaság-
nak szerinte a célja az volt, hogy „előkészítse a hangulati és elvi egységet a kö-
vetkező diétára".22 A perrel és a kemény ítéletekkel „a tehetségek és a tudomá-
nyok ellen hirdettek háborüt", amikor a magyar értelmiségiek színe-virágából 
kerültek vesztőhelyre és börtönbe.23 

Úgy tűnik, hogy Berzeviczy csak a Reformátorok Társaságáról tudott. En-
nek létét szerinte a papok, elsősorban jezsuiták és az arisztokraták mesterke-
dése legitimálta. És bár jól érzékeltette Berzeviczy, hogy a meghatározó fejle-
mény a francia forradalom „felfoghatatlan fordulata", amelyek során „minden 
szélsőségek által felcsigázott szenvedélyek" győztek, miközben már „semmiféle 
egyházi hierarchia és feudális rendszer nem érvényesülhet",24 nálunk viszont 
„politikai létünk életerejét emésztik el, miközben alkotmánjrvédőnek adják ki 
magukat".25 Ebben az okfejtésben sok az igazság, de van benne egy alapvető el-
lentmondás: papok, jezsuiták és arisztokraták a bűnösök, miközben jelzi, hogy 
két magyar arisztokrata (és egy arisztokrata körökben forgolódó) főtisztség-
viselőt távolítottak el a reakció hevében.26 Ezt az ellentmondást még nyomaté-
kosítja az, hogy Berzeviczy Gergelyt a család katolikus ágából származó Berze-
viczy András alnádor intette arra, hogy mondjon le állásáról, hűzódjon vissza 
családi birtokára, és ezzel megmentette meg attól, hogy belesodródjon a jakobi-
nus pert követő megtorló vizsgálatokba, és netán még börtönbe kerüljön.27 

Az antiarisztokratizmus és az antijezuitizmus politikai mítosz és fogalmi 
egyszerűsítés, a társadalmi-politikai gondolkodás tehertétele. Az ellenségképet 
felmutató fogalmi gondolkodás a valóság megragadásának élményét kínálja, de 
könnyen olyan illuzionizmussá válhat, amelynek rabságából nincs menekvés. 
Kérdés: mennyire érvényes ez Berzeviczy Gergely magatartására? 

1795 nagy törés volt az ő életében is. De nem végzetes. Munkakedvét nem 
vesztette el. Sőt, örülhetett, hogy nem jutot t eszmetársai és barátai sorsára. 
Vége szakadt egy budai szépasszony iránti rajongásának, ami sok megalázta-
tással járt. (Ezt latin önéletrajzában elhallgatta, és inkább nagy, sikeres nőcsá-
básznak adta ki magát.28 Német önéletrajzában viszont megvallotta, hogy kö-

21 H. Balázs: Berzeviczy, 224-225. 
22 Naplók, följegyzések, röpiratok. A magyar jakobinusok iratai. III. Szerk. Benda Kálmán. Bp., 

1952. 336. 
23 A magyar jakobinusok iratai. III., 331. 
24 A magyar jakobinusok iratai. III., 349. 
25 A magyar jakobinusok iratai. III., 351. 
26 A magyar jakobinusok iratai. III., 352. 
27 H. Balázs: Berzeviczy, 215.; H. Balázs Éva: Életek és korok. Bp., 2006. 313. 
28 H. Balázs: Berzeviczy, 224. 



rülrajongott lény „nemtelenül kihasználta" szenvedélyét, és „szétdúlta belső-
met", így a legjobb partikat elmulasztotta, majd reményeit feladva kénytelen 
volt „Kárpátok völgyében fekvő ősi birtokára menekülni",29 Azt persze mindig 
is elhallgatta, hogy göttingai tanulmányútján sikerült teológia tanára feleségét 
a gyermekáldás örömében részesítenie.30 Jellegzetes Rousseau-i kapcsolat, va-
lami ilyesmi fűzte a francia mestert Madame Warrens-hez, bár szívesebben 
onanizált, amitől Berzeviczy viszont viszolygott, és majd fiát is óvta ettől a 
förtelemtől.) 

Önéletírásaiban úgy emlékezett, hogy hivatali munkájával sem aratot t si-
kert, bár — H. Balázs Éva szerint — „szinte mániákusan" akart hivatalnok 
lenni.31 És miután sikerült, Zichy Károly és Podmaniczky József irányítása 
alatt a lehető legtöbbet tanulhatot t a hivatali ügyintézésből, országismeretből, 
közigazgatási kormányzati módszerekből, hozzájutot t a diétái operátumokhoz, 
a kor legfontosabb reformterveihez. De láthat ta azt is, hogy az abszolutista és a 
rendi reakcióval vége szakad a felülről indítható reformpolitikának is. Kakas-
lomnicon viszont „alulról" próbálkozhatott, egyrészt a családi birtokon mint 
vállalkozó, másrészt a megyei politikában, és közben közíróként olykor a köz-
vélemény egészéhez szólhatott a bénító cenzúra ellenére. Bámulatos szívósság-
gal folytatta azt a humanitárius reformmunkát, amelyet a diétái bizottságok el-
kezdtek. Egyik értekezését a másik után írta, sokat — akaratán kívül — az író-
asztalfióknak. Ugyanakkor nem elszigetelt jelenség. Egykori göttingai diáktár-
sa, id. Teleki László is a teológiai kérdésektől a politikai reformokon keresztül a 
gazdasági problémákig terjedelmesen értekezett. Széchenyi Ferenc is gyakran 
tollat ragadott, Berzeviczy ellenében is. Kovachich Márton György, az egykori 
barát könyvtárnyi kéziratot hagyott maga után. A kakaslomnici remete ment el 
viszont a legmesszebb kora kritikájában, és közben szinte mindennel és min-
denkivel meghasonlott. Állandóan új szövetségeseket keresett, és ebből követ-
kezően új ellenségekre is talált. Nehéz eldönteni, hogy önpusztító vagy önkitel-
jesítő tevékenységnek lehetünk a tanúi, amelyben van valami jellegzetesen illu-
minátus vonás: a világ sorsát is meg akarta változtatni. Könyvtárában találunk 
is illuminátus munkákat,32 amelyek a hajdani titkostársasági szocializációnak 
is a dokumentumai lehetnek. Nem kétséges a titkostársasági világban felérté-
kelődött az értelmes gondolat, és a hiedelem, hogy a hatalomnak lehet és érde-
mes okos tanácsokat adni, miközben nem fog vissza a hivatali hierarchia. Ez 
sokban magyarázza Berzeviczy Gergely magatartását. Mégis ha munkásságát 
vizsgáljuk, újra és újra felvetődik a kérdés, hogy vajon mi lehet ennek a fárad-
hatatlan aktivitásnak titka? Mi erősítette elszántságát? Amikor ezekre a kérdé-
sekre próbálunk választ keresni, először azt mutat juk be, hogy miként alakítot-
ta ki ezt a létformát. 

A bon vivant Berzeviczy Gergelyből lassan szorgos gazda lett. A hivatali 
élet is már felkészítette erre, és próbára tehette elméleti tudását is. Mindig is 

29 H. Balázs: Berzeviczy, 231. 
30 H. Balázs: Berzeviczy, 108. 
31 H. Balázs: Berzeviczy, 138. 
32 MOL, P 53 129. cs. 116. sz. 



jellemezte a művész és a gyakorlati ember kettőssége,33 ami egyébként olyan 
klasszikusainkat is, mint Kazinczyt, Kisfaludy Sándort, Kölcseyt, vagy Széche-
nyit és a két Wesselényit. Valamennyiükben dolgozott egyfajta elvágyódási 
szándék onnan, ahol éppen voltak. Olykor mindenki másra vágyott, mint amit 
éppen csinált. Berzeviczy is amikor hivatalba került, akkor a pest-budai élet 
forgatagából és unalmából anyjának arról értekezett, hogy legszívesebben csen-
des magányban a tudományoknak szentelné magát, de ez az „ábrándom" — 
mint írta — „túlságosan romantikus ahhoz, hogy ez megvalósítható lehessen".34 

Közben a budai szépasszonyhoz fűződő kapcsolata miatt több — anyagi bizton-
sággal kecsegtető — jó házasodási lehetőségeket szalasztott el. És ilyenkor ke-
serűen ki is fakadt: „Minek nekem feleség? Eletem hátralévő és rövidebb részét 
tisztes szegénységben fogom leélni. Minek tegyem ki magamat, nejemet és leen-
dő gyermekeimet égető létszükségleti gondoknak?"35 Igaz, budai szerelmi ka-
landjának voltak szép pillanatai, hiszen imádott kínzójától kislánya született, 
és azzal a gondolattal játszott, hogy hármasban megszöknek a világ gondjai 
elől.36 Végül egyedül tette ezt, amikor visszavonult a családi birtokra. 
Kakaslomnicon viszont 1795 szeptemberében már valamiféle rezignált bölcses-
séggel arról értekezhetett az őt többször is megalázó budai szépasszonynak, 
hogy a szenvedély „a világ ereje," és maximája: „add meg a szenvedélynek a 
méltó tárgyat", mert „filozófiám nem nyomja el sem a szívet, sem az értelmet, 
fejet és szívet párhuzamba állít, miként szerelmet és szabadságot, és erről filo-
zófiám szabadon így beszél", pontosabban versel, mely versben a szerelem szi-
nonimája a szabadság lett, az ellenttnondást pedig a szerelem és a szeretet hall-
gatólagos egysége oldotta fel, valamint az, hogy szíve olyan lett, mint „egy ki-
égett vulkán". Egyébként egymást váltó foglalatosságai: „olvasás, írás, gazda-
ság, lovaglás, vadászat, zene".37 És mindenekelőtt a szolgálat, amiről majdani 

33 H. Balázs: Berzeviczy, 110. 
34 H. Balázs: Berzeviczy, 139. 
35 Állami Levéltár, Lőcse, Szepes Megye Levéltára, 1510. kn. Berzeviczy Gergely levele Hor-

váth-Stansith Imrének, 1793. ápr. 16. 
36 H. Balázs: Berzeviczy, 214. 
37 MOL, P 53 73. cs. 13-14. ff. : 

Du bist so heiß o Blut! 
So heiß! was sprudelst du in dieser Schale? 
Hast du noch Gluth - noch Sonnen Gluth? 
Zuckt Liebe (Freiheit) noch in deinem Strahle? 
O Arzt so binde Du 
Ja nicht mit deiner Binde, 
Die offene Wunde wieder zu, 
Denn Liebe (Freiheit) ist der Zeiten größte Sünde. 

Doch willst Du nimmer heiß 
O Blut in deinen Adern schießen? 
Willst frostig, wie gewonnen Eiß 
Vom todten Fels, in kaltem Maßen fließen? 
So fließe - fließe nur 
Niemand wird deine Kälte strafen 
Denn kalte frostige Natur 
Schickt sich allein für arme Sklaven. 

Es scheint hier ein Wiederspruch su liegen, aber es ist keiner. Később Berzeviczy ezt a verset 
két másik verssel (Gleichheit; Die Tode v. Bürger) rámásolta egy papírlapra, szerzőjét is jelezve: 

Die Aderlaß v. Schubart 
Du bist so heiß, o Blut! 
So heiß, was sprudelst du in dieser irdene Schale? 
Hast du noch Gluth, noch Sonnen Gluth? 
Zuckt Freiheit noch in deinem rothen Strahle? 
O Arzt so binde Du 
nur schnell mit deiner Binde, 
Die offene Wunde wieder zu, 
Denn Freiheit ist des Deutschen größte Sünde. 

Doch willst Du nimmer heiß 
O Blut in deinen Adern schießen? 
Willst, frostig, wie zerschmolzenes Eiß 
Vom nackten Fels, in kalten Tropfen fließen? 
So fließe, fließe nur 
Kein Fürst, wird deine Kalte strafen 
Denn kalte frostige Natur 
Schickt sich allein für arme deutsche Sklaven. 

MOL, P 53 100. CS. Elkeveredett iratok, 4. 



apósának vallott: „A megyei közügyeket nem kerülöm el, de nem is keresem. 
Általában ismerem azokat, de különleges foglalatosságként sem a hivatal, sem 
bármiféle számítás nem vonz. Nem járok semmi után, nem vágyom semmire, 
de nem is félek semmitől. Ha a közönségnek szüksége van a munkámra, akkor 
mindent megteszek, egyetlen vallásom az, hogy embertársamnak szolgáljak, és 
a köznek, ez lehet, hogy rosszul végződik, mégis rendíthetetlen. De nem hi-
szem, hogy megéri olyan hivatalt keresni, amelytől visszatart a közszereplés 
merészségének hiánya. Magamért dolgozom, és történetesen az utókorért, nem 
olvasgatok, hanem Magyarország alkotmányát tanulmányozom, mely munkát, 
ha egy éven belül befejezem, örülök."38 

A munkakörülményekre nem panaszkodhatott Berzeviczy Gergely Kasté-
lya kényelmes volt. Igaz, az éghajlat nem kedvezett reumájának. A harmónia 
élményét mégis a természet kínálta. „Minden utazás a Kárpátokban számára 
vallásos áhítattal teljes zarándoklat" - írta egyik önéletrajzában.39 Annál is in-
kább, mert miután unokatestvérét, Teréziát feleségül vette, megtalálta a csalá-
di harmóniát is, bár olykor fel-feltámadt benne a hajdani frivolitás, és nyomasz-
tot ta az, hogy sokáig egyik gyermeke a másik u tán halt el. A megtalált harmó-
nia viszont mindennél fontosabb, élmény és valóság. Ezt akarta átvinni a gaz-
dasági, társadalmi és politikai világra is. Kora környező emberi világát akarta 
harmonikusabbá tenni. 

A kezdetek biztatóak voltak. 1796 februárjában éppen Sztáray Kristóf bíz-
tat ta , amikor arra emlékeztette, amit neki korábban Bécsben mondott, éspedig 
arra, hogy „a fények, művészetek és a tudomány a városból száműzöttként a 
paraszti kunyhókba vonulnak, és innen árasztják el fényeikkel az egész vilá-
got."40 De nemsokára egy másik Sztáráról érkezett francia levél figyelmeztette, 
hogy nem ismeri eléggé azokat az embereket, akik körében élni kell, „akik mű-
velteknek hiszik magukat, mert idézni tudnak egy cikkelyt birsagialibus, 
abactionalibus et violentalibus [tehát bírságolásokról, a marhalopásokról és az 
erőszakosodásokról], (mert íme a nemzeti szabadság és tudomány három nagy 
oszlopa), és minden új gondolatról azt kiáltják, hogy a jakobinusok levéltárából 
ered", Franciaországot persze nem ismerik, és azt hiszik, hogy „Aviknyon" 
(mármin Avignon) Amerikában vagy Polinéziában található. Berzeviczynek vi-
szont európai utazásai után „új nemzetet kell megismernie, amely könnyen 
sorolható a szamojédek, irokézek, hottentották, kakerlakok stb. közé".41 

Berzeviczy Gergely a reformmunkát a gazdasággal kezdte, saját gazdasá-
gával és az országéval. Igaz, 1818-ban — végrendeletében — úgy érezte, hogy 
tudományos munkái miatt rosszul gazdálkodott, és csak 1809 után, miután 
végre egyik gyermeke, Titusz életben maradt, erőltette meg magát feleségével 
együtt, hogy törlesszék adósságaikat és gyarapodjanak.42 Valójában alighogy 
hazatért , piacot akart szerezni saját maga, vidéke és hazája számára. O maga 

38 Állami Levéltár, Lőcse, Szepes Megye Levéltára^ 1510. kn., Berzeviczy Gergely levele Hor-
váth-Stansith Imrének, 1795. dec. 12. 

39 H. Balázs: Berzeviczy, 231. 
40 MOL, P 53 74. cs. Levelek, 14. 
4 1 MOL, P 53 74. cs. Levelek, 13. 
4 2 MOL, P 53 101. cs. 35-38. 



azon számos Szepes megyei nemesek közé tartozott, akiknek a Zemplén megyei 
Hegyalján volt szőtöbirtoka, és az ott termelt bort Lengyelországban adták el. 
Csakhogy miután Lengyelország déli része, Galícia a Habsburg Birodalomhoz 
került, a bécsi gazdaságpolitika gondoskodott arról, hogy az osztrák bor vám-
kedvezményeket élvezzen a magyarral szemben, Poroszország pedig a Habs-
burg Birodalom egészének termékei ellenében védte saját piacát, ami szintén 
csökkentette a magyar borkivitel esélyeit. A magyar exportőröket nyomasztot-
ta a jelen. Ha visszatekintettek az elmúlt időkre, akkor aranykorra emlékeztek, 
ha pedig a jövőre gondoltak, akkor hatalmas lehetőségeket láttak. Mindennek 
volt alapja. A magyar bornak jó híre volt a világban. Nagy Frigyes — mikor még 
trónörökös volt — külön magyar borral látta el barátját , Voltaire-t, mert úgy 
vélte, hogy jobb mint Rajna melléki, amely „rendkívül egészségtelen."43 Vol-
taire szerint pedig „minden ember, aki a jó tokaji bort issza, aki csínos nőt ölel, 
[...] fel kell ismerje, hogy van legfelsőbb lény, aki jót tesz".44 

1796 nyarán Berzeviczy néhány társával ú t ra is kerekedett, hogy felmér-
jék a piaci lehetőségeket. Az egykori Lengyelország lehangoló volt, és nyilván 
kemény mementó, és keserű példázat lehetett. Felosztása a nemesi „demokrá-
cia" gyengeségét példázta az abszolutizmussal szemben. Berzeviczy ezt persze 
nem fejtegette útinaplójában, de azt igen, hogy Varsóban az egymás mellett 
ékeskedő paloták és éktelenkedő kunyhók „a hajdani ázsiai luxus és a nép rab-
szolgaságának nyomait" jelzik. Viszont Danzig mellett nagy a paraszti jólét, és 
„felemelő érzés ilyen jómódú és boldog népet látni".45 Ez volt és maradt Ber-
zeviczy számára a vonzó társadalmi modell. 

Danzigban tárult ki a világ a tengerek felé. A valóság viszont nyomasztó-
nak bizonyult: „A borkereskedés, habár a dolgok természetes rendje szerint an-
nak kiválónak és olyannak kellene lenni, hogy az által Magyarország Észak-Eu-
rópa felett uralkodjék, most valóságos sorvadásban szenved" - írta Berzeviczy 
Gergely 1797-ben az út i tapasztalatait is felhasználó művében, Magyarország 
kereskedelméről és iparáról.46 

Berzeviczy 1797-es műve vádirat. Az osztrák gazdaságpolitika kemény 
kritikája. Azt bizonygatja, hogy Magyarország gyarmatként kezelése a Habs-
burg Birodalom egésze számára káros. 

Mielőtt Berzeviczy érveit vizsgálnánk, fel kell tenni a kérdést, hogy Ma-
gyarország valóban Ausztria gyarmata volt-e, vagy sem, és ha igen, vajon mi-
lyen értelemben. A vita régi keletű, akkor indult el igazán, amikor Mária Teré-
zia az osztrák örökös tartományok iparának védelmében magas védővámokat 
vezetett be, a magyar mezőgazdasági termékek külföldre irányuló kivitelét pe-
dig ugyancsak magas kiviteli vámokkal megbénította. Ennek következtében 
Magyarország nem importálhatot t olcsóbb nyugati ipari termékeket, és me-
zőgazdasági termékeinek piaca az osztrák örökös tartományokra szűkült. A ma-
gyar közgazdasági gondolkodás ezt a helyzetet gyarmatinak tartotta. A rendek 

43 Voltaire - Friedrich der Große: Briefwechsel. Szerk. Hans Pleschinski. München, 1995. 124. 
44 Voltaire: Correspondance. II. Szerk. Theodore Besterman. Paris, 1977. 1198. 
45 Journal der Reise nach Danzig 1796. OSZKK, Fol. Germ. 1158. 14, 17. 
46 Berzeviczy Gergely: Magyarország kereskedelméről és iparáról. Berzeviczy Gergely élete és 

művei. Szerk. Gaal Jenő. Bp., 1902. 197. 



állandóan sérelmezték. A magyar történetírás korábban ennek a helyzetnek a 
hátrányait emelte ki,47 ma viszonylagos előnyeit hangsúlyozza.48 Hiszen a me-
zőgazdaság és bizonyos iparágak fejlődése érdekében a Habsburg birodalmi 
gazdaságpolitika sokat tett, és alapvetően a mezőgazdaság lehetett a növekedés 
alapja. De ettől függetlenül Magyarország merkantilista gyarmat. A birodalom 
két fele között nem mértek egyenlő mércével. II. József nyíltan a Magyar Kan-
cellária tudomására hozta, ameddig a magyar nemesség nem adózik, addig Ma-
gyarországot gyarmatnak tekinti. Ezt — nyilván — azért sem titkolta, mert 
egyben a nemesség megadóztatásához megfelelő hangulatot akart teremteni, és 
kétségtelen, hogy a köztes vámhatárt eltörölte volna, ha terveit kivitelezi. 

Berzeviczy maga is idézi a császár megnyilatkozását. Viszont politikáját 
még elítélte. „Alkotmányunk" kizárja a fiziokrata rendszert, ami pedig a neme-
si adózást illeti, óvatosan a kérdés tárgyalásos rendezését sugallta. Azt viszont 
leszögezte, hogy az alacsony adóbevételekre való hivatkozás, az osztrák diszkri-
minatív gazdaságpolitika legitimáló érve hamis, mert „alkotmányunk" az adó 
mellett „a magyar királynak oly bevételeket biztosít, melyek az adókat négy-
szeresen felülmúlják".49 Azt is szóvá tette, hogy a magyar diéta mindig eleget 
tett „az uralkodó várakozásának", a jelen háború alatt is megajánlotta a neme-
si felkelést, „30 ezer lovasból álló hadsereget állított ki, mely akármiféle más jól 
begyakorolttal felér".50 Ennek ellenére — hangoztatta Berzeviczy — az osztrák 
gazdaságpolitika bénítja még a magyar mezőgazdasági árutermelést, és gátolja 
a bor- és a dohánykereskedelmet. 

Berzeviczy a kereskedelmi és az iparszabadság híve volt. Az iparos és a 
földművelő közötti munkamegosztást kölcsönös haszonnal járó tevékenység-
nek tekintette, az árucsere „fűzi össze és műveli ki az emberiséget".51 Magyar-
országfejlődése az osztrák tartományok fejlődését is elősegítheti, nem is beszél-
ve a Birodalom egészéről. Berzeviczy a szabad kereskedelem révén önszabályo-
zó piac ideológusa. Még a rendi felvilágosodás utóharcosa, akinek művében a 
rendiségtől elforduló orientáció is benne rejlik. Az ideális társadalmi modell 
Berzeviczy számára a fiziokrata modell, amely a munkamegosztásból indul ki, 
és három osztályra egyszerűsíti a gazdasági és társadalmi világot: a termelő, át-
alakító, forgató osztályra. A klasszikus Quesnay-féle modell a mezőgazdaságra 
helyezi hangsúlyt, erre épül az átalakítás: az ipar és a kereskedelem. Ebben az 
ideális társadalmi tagolódásban a mérvadó szempont a gazdasági hasznosság. 
Itt mindenkinek részt kell vállalni a nagy munkamegosztásban, az áruforgalom 
bősége és változatossága pedig az egész gazdaság éltető eleme. A nemzeti gaz-
dagság tehát nem pénzben rejlik, hanem a gazdasági tevékenység sokszínűségé-
ben és élénkségében, ennek előmozdítója a szabad kereskedelem. Kautz Gyula 
klasszikus műve szerint Berzeviczy Adam Smith-re épített, de egyben megelőz-

47 Eckhart Ferenc: A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon (1780-1815). Bp., 1958. 
48 Eckhart művéhez hasonló súlyú munka még nem született. 
49 Berzeviczy: Magyarország kereskedelméről, Berzeviczy Gergely élete és művei, 213. 
30 Berzeviczy: Magyarország kereskedelméről, Berzeviczy Gergely élete és művei, 241. 
51 Berzeviczy: Magyarország kereskedelméről, Berzeviczy Gergely élete és művei, 239. 



te kora olyan nagy közgazdászait, mint Say-t, Malthust és Ricardót, amikor 
„egyikét a modern nemzetgazdaságtan legnagyobb dogmáinak alapította meg".52 

Az árutermelés és a szabad kereskedelem rendje biztosítja az általános 
boldogságot, míg az alanyi boldogság egyéni érzés, és minél igénytelenebb vala-
ki, annál jobban élvezheti az alanyi boldogságot. De aki bekerül a civilizáció vi-
lágába általános boldogságra vágyik. „Az általános boldogság alapja a közhata-
lom" - hangsúlyozza Berzeviczy.53 A hozzá vezető út az ipari és kereskedelmi 
szabadsággal nyílik meg. De ezt ki nyitja meg? „Századok mulasztásait fogja az 
a szerencsés nap pótolni", amikor az uralkodó megadja az ipari és kereskedelmi 
szabadságot, és akkor: „új korszak kezdődnék a »magyar Traján« védszárnyai 
alatt Magyarországon."54 De Bécsben az uralkodó ilyetén dicséretét inkább sér-
tésnek tekinthették, és a művet betiltották.55 

Berzeviczy még nem adta fel a reményt, hogy a nemesség egy része aktív 
szerepet játszik az uralkodói akarat jó irányba való befolyásolásában. Némi re-
ményekrejogosította fel az, hogy danzigi úti tapasztalataira építő kereskedelmi 
javaslatait a megye felkarolta és megküldte a többi megyének. 

Lelkesen vagy legalábbis a lelkesedés látszatával vett részt a megyei élet-
ben. 1797-ben ő lett a szepesi felkelés kapitánya. Lelkesen szólította hadba a 
nemeseket, ar ra „a magyar virtus"-ra hivatkozott, amely „Attila alatt Európát 
félelemben tartotta, Szvatoplukot elkergette erről a szép földről, Nagy Lajos 
alatt elfoglalta Itáliát, Korvin Mátyás alatt egyszerre diktált törvényt Törökor-
szágnak és Németországnak".56 De aztán a lelkes harcos meghűlt, kiújult a reu-
mája, és reumás láza miatt visszavonult.57 Közben francia forradalmi verseket 
gyűjtött,58 az egyetemes békéről álmodozott,59 és egyszerű, ám közérthető latin 
nyelven neki kezdhetett a francia forradalom történetének, amelyet természe-
tesen nem lehetett kiadni. Mert Robespierre zsarnokságát ugyan elmarasztal-
ta, helytelenül egyszemélyes diktatúrának állítva be azt, de téziseival a forrada-
lom mellett állt ki. „A francia forradalom a királyi hatalom visszaélése, az ud-
var luxusa és a nép — nemesség és klérus általi — elnyomása miatt robbant ki, 
ahol a nép jól él, ilyen forradalom lehetetlen." Továbbá: „A változás lényege 
nem a királyi méltóság eltörlésében rejlik. Franciaország konzula Franciaor-
szág királya. Hanem az örökös nemesség eltörlése, helyét pedig a közhivatalo-
kat ellátó választott nemesség foglalja el, a klérus hatalmának megszűntetése, 
az állammal kapcsolatos jog és kötelesség egyenlősége, a feudális jogok eltörlé-
se, a nép helyzetének javítása - ezt tartom a francia változás lényeges mozzana-
tainak, és ez teszi legyőzhetetlenné a francia népet." Ha pedig Egyiptomot el-
foglalják, és nem állítják vissza a pápai hatalmat, akkor „az emberi ész kényte-

52 Kautz Gyula: A nemzetgazdasági eszmék fejlődési története és befolyása a közviszonyokra 
Magyarországon. Pest, 1868. 219. 

53 Berzeviczy: Magyarország kereskedelméről, Berzeviczy Gergely élete és művei, 243. 
54 Berzeviczy: Magyarország kereskedelméről, Berzeviczy Gergely élete és művei, 222-223. 
55 MOL, A 39 1810:10046 
56 MOL, P 53 78. cs. 213. 
57 Biographie des unlängst verstorbenen Herrn Gregor von Berzeviczy, Erneuerte vaterländi-

sche Blätter für den österreichischen Kaiserstaat, 1818. jún. 20. 49. sz. 
58 MOL, P 53 78. cs. 286-287. 
59 MOL, P 53 78. cs. 256. 



len imádni a kifürkészhetetlen isteni gondviselést". Viszont „a század szelleme 
az emberi ész liberális használata".60 A század valója viszont rácáfolt a szép re-
ményekre. Berzeviczy Gergely nem is erőltette ennek a munkájának a kiadását. 
Annál többet tett viszont társadalmi reformgondolatai terjesztése érdekében. 

Berzeviczy gazdasági helyzetelemzését ugyanis mélyre ható társadalmi 
helyzetelemzéssel folytatta. A termelő osztály törzse, a parasztság felé fordítot-
ta figyelmét, hiszen „a népesség ezen legszámosabb- tagot számláló osztályának 
jóléte a közhatalom és a nemzeti gazdagság legbiztosabb alapja".61 Legjelentő-
sebb munkájából, A parasztok állapotáról és természetéről Magyarországon 
című latin nyelvű művéből idéztünk, amelyről aztán elmondható: Habent sua 
fata libelli. 

Berzeviczy Gergely a századfordulón kezdett hozzá, 1802-re készült el,62 

még a diéta összeülése előtt előtt,63 aztán kezdődött a mű odisszeája. Először — 
még májusban — Schedius Lajos, pesti egyetemi tanár révén próbálkozott a ki-
adással,64 de ez nem talált rá kiadót, hiába keresett a magasabb körökben is.65 

Aztán maga próbálkozott. Emlékező és emlékeztető feljegyzéseiből a következő 
kép áll össze. 1810-ben a bécsi sajtó számára készült cikkének fogalmazványa 
szerint 1803-ban írta művét, Pesten átadta a cenzornak, aki jelezte, hogy csak a 
Kancellária engedélyével jelenhet meg. Ezek után több tekintélyes embernek 
megmutatta, akiknek teszett a munka, de eltanácsolták a közléstől, mire át-
adott egy kéziratot a nádornak, egy másikat pedig a Nemzeti Könyvtárnak.66 A 
munka kéziratban terjedt. Máriássy Józsefhez is eljutott egy példány, aki anél-
kül, hogy szólt volna a szerzőnek 1806-ben Lőcsén egyszerűen kinyomattatta. 
Már csak a címlap hiányzott, amikor meghívta Berzeviczy Gergelyt ebédre, és 
egy csésze kávéval átadta a bekötött könyvet, jelezve, saját maga veszélyére 
adta ki, mert nincs törvény, amely megtiltaná, hogy magyar nemes saját felelős-
ségére könyvet adjon ki, és így „az egész nemesség becsületére válik, hogy e 
munkát egy nemes írta, és egy másik nemes adta ki". Berzeviczy nem akarta le-
tagadni, hogy ő írta, de a kinyomtatásban nem akart részt venni.67 Ezért — 
mint munkája második kiadásához írt előszavából megtudjuk — megegyeztek, 
hogy a címlapon világosan jelzik, hogy Berzeviczy Gergely írta és Máriássy Jó-
zsef saját akaratából adta ki.68 De még mielőtt a címlap elkészülhetett volna, 
Máriássy sok példányt szétosztott, a megye ezt megtudta, háromnapi fogságra 
vetette a nyomdászt, a „kiadó" ellen pedig fiskális akciót indítottak, aki elin-
dult Budára, de — mint Berzeviczy Gergely hol így, hol úgy emlékezett — 

60 MOL, P 53 126. cs. 176. 
61 Berzeviczy Gergely: A parasztnak állapotáról és természetéről Magyarországon. Berzeviczy 

Gergely élete és müvei, 121. 
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Cinkotán vagy Kerepesen felborult a kocsija, és nyakát szegte. Az ügy elaludt, 
és ez némileg gyanús. 

A Helytartótanács elrendelte a könyv elkobzását. A szepesi városok co-
mese szerint 500 példány van a nyomdásznál, de azokat a helyi kiváltságok sé-
relme nélkül nem lehet elkobozni.69 Valójában több mint ezer példány maradt a 
nyomdásznál, és ezek a nyomdász halála után 1808-ban már Berzeviczy Ger-
gelyhez kerültek, aki egyházi kapcsolataival élve próbálta terjeszteni.70 1812-
ben felvetődött a második kiadás lehetősége, de amikor Őfelsége érdeklődött, 
hogy miért és hogyan kobozták el a munkát, a Helytartótanács az előiratokat 
nem találta.71 

A politikai légkör — mint látni fogjuk — nem kedvezett Berzeviczy Ger-
gely munkásságának. Pedig ő maga óvatos volt. Már az előszóban leszögezte: 
„Átlátom és érzem, hogy e tárgyban mi mindent lehetne szolgáltatni; ezt azon-
ban nem tudom, sőt ha tudnám, sem akarom tenni."72 Viszont önmagát sem ta-
gadhatta meg. Már 1791-ben egyik barátja világosan megírta neki: „Te fel aka-
rod szabadítani a jobbágyot, hogy legyen kereskedelem, én úgy vélem, hogy a 
kereskedelmet kell bevezetni, hogy fel lehessen szabadítani a jobbágyot."73 

Berzeviczy a nemzeti függetlenségről szóló írásába is óvatosan beleszőtte a job-
bágyfelszabadítás gondolatát.74 

Az 1806-os műben jobbágyfelszabadításról gondosan nem ejtett szót Ber-
zeviczy Gergely, de azt jelezte, hogy Svédországban a parasztok külön rendet 
alkotnak, tulajdonjogra tettek szert, vagy örökbérlők. Angliában „minden pol-
gári jognak örvendenek". Belgiumban és Svájcban eltörölték a jobbágyságot.75 

Franciaországról bölcsen hallgatott. És öncenzúrát is gyakorolt. Például ami-
kor azt fejtegette, hogy vannak, akik szerint az emberi méltóság és boldogság 
képzete ellen való a jelen paraszti állapot, akkor a fogalmazványban még a sza-
badságot és az egyenlőséget is mint értékeszményt említette, de ez utóbbiakat 
kihúzta.76 A könyv maga így is kemény vádirat lett a fennálló rendszer, és köz-
vetve annak haszonélvezője, a nemesség ellen. Mert ugyan a nemességet köz-
vetlenül nem ostorozza, de felelőssé teszi a helyzetért, és „igazán óhajtom és 
kérem, hogy a földesurak tegyék meg, amit törvény és az alkotmány tőlük köve-
tel, és ha tényleg védnökeik is, úgy járjanak el, mintha jobbágyaik atyái volná-
nak," 'mint ez előjogaikból következne.77 A helyzet lehangoló: a jobbágy rabszol-
ga, ebből következően lusta, bizalmatlan, hazug, gyűlöli az újítást, félénk, de 
haragos és vad. Mert a világ, amelyben él hazug, az adóösszeírás tiszta hazug-
ság. Elete önkény. A gazdag paraszt alapvetően a többiek rovására gazdagszik. 
A jellemzés drámai, és egyedülálló. 

69 Megbíráltak és bírálók. Szerk. Mályuszné Császár Edit. Bp., 1985. 148. 
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7 1 Megbíráltak, 149. 
72 Berzeviczy Gergely élete és művei, 112. 
72 H. Balázs: Berzeviczy, 363. 
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75 Berzeviczy Gergely élete és művei, 121. 
76 MOL, P 53 136. cs. 34. sz. 14. 
77 Berzeviczy Gergely élete és művei, 154. 



Egyedülálló a társadalomkritika és a helyzetleírás összeszövése, és statisz-
tikákkal való nyomatékosítása. A legnagyobb visszhangot az egésztelkes job-
bágycsalád büdzséje kelthette. Berzeviczy Gergely ugyanis a paraszti szolgálta-
tásokat pénzre számította át: a földesúri terheket, az adóterheket, és becsülte 
az önfenntartás költségeit, valamint a jövedelmeit. Ez utóbbinál abból indult ki 
Berzeviczy, hogy mennyit ér az egész telek, ha ennek értékét tőkésítenék, 
mennyi lenne a hozadéka a szokásos hatszázalékos kamat mellett, és úgy vélve, 
hogy a paraszt iparkodása révén többet hoz ki, megszorozta hárommal, és ezt 
az összeget vonta le a kiadásokból. Az eredmény: hatalmas deficit. A számítás 
illusztratív értékű. Ugyanis nem volt általános az, hogy a jobbágyok a robotot 
megváltották, úgy, mint az ő birtokain tehették. A deficit viszont jól érzékeltet-
te, hogy ilyen terhek mellett árutermelésre képtelen a paraszt. Egyszóval a 
rendszer abszurd. Igaz, a számítás is. Alapvetően ellentmond mindannak, amit 
Csajanov nyomán a paraszti gazdálkodásról tudunk. A két világháború közötti 
orosz (szovjet) közgazdász azt mutat ta ki, hogy a paraszti gazdaság önkizsák-
mányolásra épül, és számára az árutermelés pénzben kifejezhető rentabilitása 
fikció. Érdekes, hogy Berzeviczy, aki saját gazdaságának bevételeit és kiadásait 
oly gondosan számba vette, igazában nem sokat tudott a paraszti gazdaságról. 
De nemcsak ő végzett ilyen absztrakt számításokat. Hanem például Vay József 
is, aki statisztikai tudásával elbűvölte az országjáró trónörököst, a majdani II. 
Józsefet.78 1792-es adóügyi javaslatának egy részét Berzeviczy másolta le, és 
benne a számítást arról, hogy mi marad a parasztnak terhei lerovása után. En-
nek a számításnak a lényege, hogy két mérő búza, majd két mérő zab és árpa 
férőjűségű területen — ötszörös maghozammal — termelt gabona előállítási 
költségeit és átlagárát vetette össze. Az előállítási költséget az urbáriumban 
előirányzott robotmegváltási összeg, továbbá az aratás, behordás, cséplés meg-
váltási összegének, valamint a tized értékének összeadásával számolta ki. Az 
árból aztán kivonta a ráfordítás költségét, csakhogy a búzánál ez könnyű volt, 
mert a búza ára magasabb volt, mint a ráfordítás értéke, a zabnál és árpánál 
viszont a ráfordítás költsége volt nagyobb, de most is a kisebb összeget vonta a 
nagyobb összegből.79 Vay természetesen új adórendszer bevezetése mellett ér-
velt. De térjünk vissza Berzeviczy művéhez. 

Amennyire tetszhetett a megyei nemességnek az osztrák gazdaságpolitika 
bírálata, annyira nem vette jó néven a társadalombírálatot. Még meg sem je-
lent, de alapeszjnéit feltehetően néhányan ismerhették. És ez hatott. 1802-ben 
nem választották meg diétái követnek Berzeviczyt, aki nemcsak ezt fájlalta, ha-
nem még azt is, hogy megyei hivatalt sem nyert el. „Hallottam — fejtegette ke-
serűen a főispánnak — , szememre hányták, hogy nincsenek érdemeim, mo-
solygok ezen a bizonytalan és homályos ellenvetésen, amely plebejus emberek-
től származik és azoktól, akiket csak a hatalmi viszketegség vezet, ennek elle-
nében talán magam és őseim érdemeit tudnám megidézni, akik immár hat év-
századon keresztül Szepesség igazgatásában fáradoztak. De tisztán látom, hogy 
ez csak ürügy arra, hogy minden közbefolyástól elzárjanak." Ugyanakkor úgy 

78 Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek. II. Kolozsvár, 1944. 60. 
79 MOL, P 53 128. cs. 83. sz. 



érezte, hogy bírja „a néppártiak nagyobb részének bizalmát," és feltette a kér-
dést is: igaz-e, hogy magasabb helyről jött olyan utasítás, amely mellőzését 
rendelte volna el?80 

Sértette a kudarc azért is, mert körültekintően készült a diétái szereplés-
re. Értekezést írt „a diéta különböző tárgyairól", és ezt nem sokkal korábban 
József nádornak küldte meg.81 

Berzeviczy ügy kezdte munkálatát , mint egy tékozló fiú, amikor iíjúkori 
könnyelműségére is hivatkozott azért, mert nem folytatta hivatali pályáját a 
haza szolgálatában. Úgy vélte, a diéta sikerrel járhat , mert Magyarország „sza-
bad, önálló ország," és beköszöntött a tartós béke, érvényesül a békevágy, szer-
tefoszlottak „az elméleti-absztrakt politikai alapelvek," ezek „az agyrémek". A 
nemesség teljesítette honvédelmi kötelezettségeit, áldozatkészségről tett tanú-
ságot, és a nádorral, „Magyarország első állampolgárával" nekikezdhet a re-
formnak. Meg kell reformálni a hadsereg kiegészítését, méltányossá kell tenni, 
meghatározott időre sorozva be, a jól szabályozott eljárással kiválasztott újon-
cokat. A nemességnek vállalnia kell a háziadót, ami egyszerre nem valósítható 
meg, de ideiglenes rendszabályokkal, a szellemek és kedélyek előkészítésével el-
kezdhető, hiszen „a világos fejűek" már tisztában vannak ezzel. Politikai hitvallá-
sa: „minden megtehető, amit a törvények nem tiltanak, de csak olyan törvénynek 
engedelmeskednek, amelyek meghozatalában részt vettek vagy képviselőikkel 
közreműködtek". Berzeviczy elfogadta azt, hogy „a német minisztérium" kereske-
delmi szempontból Magyarországot „idegen nemzetnek" tekinti, amíg a nemesség 
adómentes. És mivel még nincs meg „sem az igaz kedvünk, sem az igaz bátorsá-
gunk egy ilyen fontos és egyben problematikus mű kivitelezéséhez", mármint a 
közteherviselés biztosításához, azért addig nem szabad az osztrák gazdaságpoliti-
ka egészét támadni, mert csak az udvart oktalanul kompromittálják, inkább olyan 
kérdéseket kell napirendre tűzni, amelyekben a siker „teljes joggal" elvárható; 
Magyarországnak pedig jobban ki kell használnia, hogy „termelő állam", és a kül-
földre irányuló kivitelt kell könnyíteni. Ezt kell elősegíteni útépítéssel, a céhek re-
formjával is, az adórendszer egyszerűsítésével, a városi igazgatás reformjával. 

Berzeviczy később azt hangoztatta, hogy 1806-os könyvével szerzett sok 
ellenséget, és a könyv elleneinek ürügy lett „hogy minden nyilvános hatástól el-
távolítsák".82 És ezt később a Tudományos Gyűjtemény is megerősítette: „Nem 
csuda, hogy ezen munkácska nem oly közönséges jovallással fogadtatott, mint 
az első, s hogy arról hazánkban igen különbféle ítéletek hozódtak, de a munka 
foglalatjáról hozott ítéletek minden különbfélesége mellett is, a szerzőnek ne-
mes és önhaszna keresésétől távol lévő célját kérdésbe vonni nem lehet."83 

Csakhogy — láttuk — Berzeviczy Gergely elszigetelődése és elszigetelése 
a közügyektől már a követválasztási kudarccal kezdődött, ami nagy törés lehe-
te t t életében, de még elszántabbá tette, annál is inkább, mert közben külföldről 

80 Státny Archív, Presov, (Állami Levéltár, Eperjes) Berzeviczy család, 227. fasc. Berzeviczy 
Gergely levele Csáky Emanuelnek, Lomnic, 1802. ápr. 15. 
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nagy elismerésben részesült: a Göttingai Királyi Tudományos Társaság tagjává 
választotta. „Nem a tudományok vannak az én hatalmamban, hanem én va-
gyok a tudományokéban" - írta köszönő levelében néhány hónappal a politikai 
kudarc után.84 Azt nem írta meg, amit a tagság elnyerésében közreműködő 
Rumy Károlynak tudomására hozott: „Szabadkozom [a Társaság elnökénél], 
hogy közvetlenül nem vehetek részt a K. Társaság munkájában, mivel szakte-
rületem a politika és a statisztika, ami nálunk tiltott árú, és így a Társaságot és 
magamat kompromittálnám."85 És a maga módján bosszút állt a világon. 1806-
ban Göttingában, a Habsburg Birodalom viszonyait tárgyaló folyóirat első kö-
tetében kiadta a parasztságról szóló műve kivonatát,86 valamint az 1802-es dié-
táról szóló kíméletlen politikai helyzetelemzését, ez utóbbit névtelenül tette 
közzé, hogy ezzel még nagyobb súlyt adjon mondanivalójának.87 

A parasztok helyzetéről szóló írása — a fogalmazványok tanúsága szerint 
— eredetileg a Schedius által szerkesztett pesti német folyóirat számára ké-
szült. Berzeviczy Gergely úgy állította be magát, mint aki Izdenczy állammi-
niszter javaslataihoz kapcsolódik. Valószínű, hogy ő küldte el Göttingába, ahol 
Rumy Károly György gondoskodott a kiadásról, és ez utóbbi — név nélkül — 
olyan előszót írt, amelyben úgy állította be Berzeviczy Gergely cikkét, mintha 
latin munkája egyes részeiből állna, és leszögezte: a szerző ezért a megjelené-
sért „nem lehet felelős," ráadásul mint „beküldő" néhány értelmező jegyzetet 
is fűzött a szöveghez.88 (Erre szükség is volt, mert Izdenczyt Magyarországon 
egyszerűen utálták. Kazinczy a korabeli közvélekedést jegyezte le: „esküdt el-
lensége volt a fényesebb születésűeknek s ezt a gyűlölségét oligarchial nevezet-
tel szépítette",89 továbbá Reviczky Józsefet — a majdani Ádám kancellár apját 
— pedig ez „a marha gorombaságú és többére részeg status consil. Izdenczy Jó-
zsef [...] üldözte, mert hitte, hogy kőmíves, és mivel a skóciai utazó Town-
sonnak Debrecenben szállást adott."90) 

A göttingai Berzeviczy-cikk a latin könyv anyagára épül, de erősebb benne 
a nemesség és a nemesi törvényhozás kritikája. Az 1514-es törvények például 
nemcsak a bosszú törvényei voltak, de beléjük foglalták az urbárium, a paraszti 
szolgáltatások mértékének szabályozását is, de annyi megkötéssel, hogy a vé-
gén már nem lehet tudni, hogy mit is rendel a törvény. Hasonlóképpen értel-
mezhetetlen — Berzeviczy szerint — az 1547-es törvény, amely a szabadköltö-
zésről rendelkezett.91 Könyvében is hosszan értekezett az adócsalás technikái-
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ról, de még nem hangoztatta, hogy az adócsalás patriotizmusnak számít, mint 
göttingai cikkében tette.92 Új mozzanat korábbi számításának egyfajta korrek-
ciója. Éspedig a következő: „A kereskedelem és kereskedés jelenlegi állása 
olyan, hogy megtéveszthet a parasztok helyzetének megítélésében. A túl nagy 
mennyiségű papírpénz kibocsátása miatt minden mezőgazdasági termék ára 
felment. A paraszt így áruit kétszeres, sőt háromszoros áron tudja eladni, kézi 
és igás munkájáért is kétszeres, sőt háromszoros árat kap. Ez most a jelen pilla-
natban segíti, de a változás szükségszerű, és ennek nyomán annál mélyebbre 
fog süllyedni.93 Az 1802-es diéta pedig nem te t t semmit. 

A diétáról szóló elemzés olyan elavult világot tár az olvasó elé, amelyben 
senki sem tar t ja be a törvényt, anakronisztikusak az intézmények és az embe-
rek. Az alkotmány kaotikus, „a véletlen műve", pillanatnyi szükségletek hívták 
életre, ugyanakkor vakon ragaszkodnak hozzá. A patriotizmus a rendi érdek 
képviselete, az alsó tábla udvarellenes ugyanakkor feliratait megalázkodás jel-
lemzi, sohasem szólnak „kötelességről és jogról".94 A katolikus klérus csak a sa-
ját érdekeit nézi. Esterházy herceg ruhája 1,3 millió forintot ér, egy Grassal-
kovich-estély 30 ezer forintba került, miközben kétmilliós adóemelés körül 
folyt a vita, és hogy az adóemelés ne csak az adózó népet sújtsa, az adó helyett a 
só árát emelték inkább.95 A diéta nehogy elveszítse újoncmegajánlási jogát, 
igyekezett elhárítani az udvar valóban korszerűbb hadkiegészítést célzó elkép-
zeléseit, amelyek viszont a diétát tették volna feleslegessé. Ugyanakkor az olva-
sóban felvetődhetett a kérdés, mire is kell a diéta, amikor a többség minden mo-
dernizációtól és komolyabb humanitárius lépéstől elzárkózik. „Sajátosan feltű-
nő körülmény jelentkezett. Az udvari párt és mellette a mágnások többsége a 
népboldogság és a közjó égisze alatt terjesztette elő javaslatait, és ilyen módon a 
demokratikus alapelvekhez közeledett. Ezeket a javaslatokat az úgynevezett 
hazafias párt kifejezetten arisztokratikus alapelvekkel igyekezett elhárítani. 
Nagyon érdekes lenne ezt a körülményt alaposan megvizsgálni, és valószínű, 
hogy ebből a vizsgálatból az derülne ki, hogy a monarchia a demokráciával jól 
egybekelhet."96 Ezzel szemben már elöljáróban leszögezte a szerző, hogy „alig-
ha nem éri meg a fáradságot" a diétán résztvevők estében megvizsgálni „titkos 
mozgatóerőket".97 Az eredmény: nem tettek semmit a parasztok érdekében. „A 
nemes, humánus, liberális gondolkodás kevéssé érvényesült ezen az országgyű-
lésen."98 A fennálló rendszerhez ragaszkodók érve a következő: „»Most vannak 
előnyeink és előítéleteink, miért áldozzuk fel őket? Az áldozattal sem az ország-
nak, sem a népnek nem használunk, mivel a jelenlegi gyarmati helyzetben az 
országot és a népet éppen úgy nyomnák, mint most, és minket is, jobb tehát, ha 
jobb idők eljöveteléig ragaszkodunk jelenlegi helyzetünkhöz.« így aztán min-
denre van mentség Magyarországon, és a dicshimnuszok a magyar alkotmány 
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régiségéről és az alkotmányos jólétről, melyek egyébként nevetségesek, ironi-
kus igazságot foglalnak magukban."99 

Magyarország jobb sorsra érdemes - fejtegeti Berzeviczy. A természet ren-
delése szerint Észak és Dél közötti kereskedelmet biztosítja. Magyarország 
olyan „nemzetet táplál, amely szellemileg és fizikailag erős, tehetséges, derék, 
bátor, hősies", viszont sohasem jutott arra a szintre, amelyre adottságainál fog-
va kellett volna. II. József reformjai révén fejlődhetett volna, de aztán olyan re-
akció következett, hogy visszasüllyedt. Most ugyan „sokkal jobb, mint koráb-
ban," de „egyedül a gyarmati állapot és a belső alkotmány fogyatékosságai aka-
dályozzák a felemelkedést".100 A szükséges változást „csak katonai kormány-
zat" kivitelezheti, és az, aki végrehajtja a fordulatot, olyan lesz Magyarország 
számára, mint Péter cár Oroszország vagy mint Nagy Frigyes Poroszország 
számára. Magyarországon azért kell katonai kormányzat, mert „politikailag túl 
erősen megosztott, részeiben heterogén, az egyes részleges előnyök annyira 
egymásnak feszülnek, hogy más úton elérhető lenne az egycélú erős együttmű-
ködés".101 A különböző nemzetek ugyanis ellenségesen állnak egymással szem-
ben, nagy a felekezeti gyűlölködés, élesek a rendek közötti különbségek, a la-
kosság nagy része elhanyagolt, és a kivételek csak jobban felhívják a figyelmet a 
sivár helyzetre. „Egy lehetőséget még el tudok képzelni, amely azonban nagyon 
valószínűtlen: új nemzedéket kellene arra nevelni, ám ehhez olyan 150 éves 
kormányzatra lenne szükség, amely erre a célra neveléssel készít fel, és erős 
kézzel hárít el minden akadályt." A lényeg: „Magyarországon előbb vagy utóbb 
katonai reformra kerül sor."102 

Ez az okfejtés a színeváltozást jelzi. Az egykori antijozefmista reformerből 
posztjozefinista reformer lett. A fordulat, bár keserű csalódásokból fakadt, 
ugyanakkor mély eszmei alapokon nyugodott. Alapja a fiziokratizmus és a fe-
lülről való reform. Egyszóval: felvilágosult abszolutizmus. Ennek az igazi meg-
testesítője Nagy Frigyes volt. Berzeviczy csodálta is őt, és országát. Anyjának 
például 1786 tavaszán így számolt be arról, amit Poroszországban látott: „A ki-
rály rendszere arra megy ki, hogy alattvalói ne gazdagok, hanem jómódúak le-
gyenek. Ezért kíméli és kifejezetten támogatja a paraszti rendet. A nemesség-
nek és a polgárságnak annyit hagy meg, amennyire ezeknek a tisztes élethez 
szükségük van, minden felesleg a fogyasztási adók révén az állakincstárba fo-
lyik be." Az pedig még külön imponált Berzeviczynek, hogy a király jövedelmei 
kétharmadát hadseregére fordítja, és a közlegény 1 perc alatt 6-8 lövést ad le.103 

És kétségtelen, hogy ismerte a porosz király hazafiságról szóló művét, amely-
ben a polgárokat szintén társadalmi szerződés fogja össze, de azért az ideális ál-
lamigazgatás rendszere az oligarchia, a kevesek uralma, amelyben a rendeknek 
megvan a szavazati joga, de a központ az uralkodó. A köztársasággal szemben 
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100 [Berzeviczy:] Ueber den ungarischen Reichstag vom Jahre 1802. Magazin, 115. 
101 [Berzeviczy:] Ueber den ungarischen Reichstag vom Jahre 1802. Magazin, 116. 
102 [Berzeviczy:] Ueber den ungarischen Reichstag vom Jahre 1802. Magazin, 117. 
103 MOL, P 53 62. cs. Levelek, Berlin 1786. ápr. 16. 



ez a rendszer biztosítja a titkosságot, miközben valamennyi állampolgárt össze-
köt a közjó szolgálata.104 

Nagy Frigyes így fogalmazta meg felülről, hogy mit jelent a felvilágosult 
abszolutizmus, és mindez összecsendül azzal, ahogy Holbach a társadalmi szer-
ződés felől közelítve, rajzolta meg a rendszer ideális formáját. Először is a társa-
dalmi szerződés (pacte social) úgy köti az embert a társadalomhoz és a társadal-
mat az emberhez, hogy állandóan megújul. Viszont az uralkodó az állam igazi 
reformátora. „Az uralkodók a társadalom hatalmának letéteményesei, és a tár-
sadalom hagyja őket jóvá, hogy hatalmukat kiterjesszék a társadalom tagjaira: 
engedelmeskedni annak az uralkodónak, aki a társadalom nézeteinek és céljá-
nak megfelelően kormányoz, azt jelenti, hogy a társadalomnak engedelmeske-
dünk, annak, amelytől a hatalom származik. Az uralkodó jogai így a nemzet 
azon jogai, amelyeket át akart neki engedni, és hatalma a nemzetén alapszik". 
Ez Rousseau tanainak vulgarizálása, és még inkább az a következő: „Az uralko-
dók alá vannak rendelve a törvénynek, amely a társadalom általános akarata, 
és minden állampolgár alá van rendelve az uralkodónak, amennyiben rendele-
tei megfelelnek az általános érdeknek."105 Mintha egy szalonképes vagy inkább 
holbachizált Rousseau nyilatkoztatta volna ki mindezt. Igaz, Rousseau nem 
akar t szalonképes lenni, vagy a természetes idillt kereste egy-egy arisztokrata 
birtokon vagy Párizsban a manzárd szobát, ahol a szegények laktak, akik közel 
is érezték őt magukhoz, szemben az udvari világba integrálódó figurákkal, akik 
az uralkodóknak adtak tanácsokat, míg Rousseau a népeknek. Ugyanakkor 
Holbach olyan eszméket rakott össze egy konstrukcióvá, amelynek a logikája al-
kalmas arra, hogy társadalomellenes uralkodó vagy társadalomellenes kisebbség 
legitimálja a maga hatalmi törekvéseit. Ilyen volt a széplelkű versfaragó Nagy Fri-
gyes, aki állandó háborúkkal igazolta saját felvilágosult abszolutizmusát, ilyen lett 
II. József, aki háborúval próbálta megoldani azt a válságot, amelybe a kíméletlen 
centralizációs politika és a könyörtelen etatizmus vezette a Birodalmat. Ami az 
említett kisebbséget illeti, ilyen jelentkezett a francia forradalom idején, valóságos 
keresztényellenes hadjáratot folytatva, amíg a jakobinusok fel nem számolták. 
Ezek után Napóleon csak megerősítette Berzeviczyt a felvilágosult abszolutizmus 
iránti vágyaiban. És egyre inkább úgy látta, mint Nagy Frigyes 1752-es végrende-
letében: „Az államok azok, amivé uralkodóik teszik."106 

Berzeviczy paradox módon még antijozeflnistaként is rokonszenvezett II. 
Józseffel, mert tisztelte benne a cselekvő embert és humanitárius céljaival is 
csak egyetérthetett, még akkor is, amikor az 1780-as évek derekán Göttin-
gában arról értekezett, hogy „a nemesség alkotja a magyar nemzetet".107 Most 
viszont egy jó évtizeddel az uralkodó halála u tán olyan József-kultuszba kez-
dett, ami azért Göttingában visszatetszést válthatott ki, és a kiadó — valószí-
nűleg Rumy Károly György — Berzeviczy odaadását olyan mérsékelő jegyzettel 
lá t ta el, amely szerint a császár „oktalan és zsarnoki intézkedéseivel" fellázítot-
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ta államait.108 Berzeviczy ekkortájt írt önéletrajzában saját korábbi arisztokra-
tizmusát is megbélyegezte.109 Az 1802-es diétáról szóló értekezés célzatosságát 
viszont az is példázza, hogy önéletírásában kiemelte II Lipót érdemeit, és azt, 
hogy az 1790-es diéta „olyan liberális szellemű törvényeket" hozott, „melyekre 
Corpus Jur isunkban eddig igen kevés példa akad"110 A diétáról szóló értekezés-
ben ennek nyoma sincs. A politikai eszközökkel és alkotmányos fogásokra so-
kat adó Lipótot sem említette, mert úgy látszik, hogy Berzeviczy Gergely a ren-
di alkotmányosság kirekesztésével kívánta a radikális változtatást. És ebben 
pillanatnyi elkeseredése is vezette. Már a Martinovics perről szóló idézett leve-
lében keserűen rótta fel a megyéknek, hogy nem álltak ki a letartóztatottak 
mellett. Önéletírásában pedig a Szepes megyei hivatalnokokat „megveszteget-
hetőknek, csalóknak, imposztoroknak" nevezte.111 Az érem másik oldala, hogy 
éppen 1802-re a megyei igazgatást korszerűsítő javaslatok készültek. Alapelv-
ük: „a nemzeti szabadság alapja": a közös döntés a közügyekben, és a felekezeti 
ügyekben: a tolerancia, hogy a magánérdeket a közjónak lehessen alárendelni. 
Igaz, társadalmi reformokról nem esett szó, és az adórendszer radikális átalakí-
tásáról sem, hanem csak az adószedés tökéletesítéséről.112 

Berzeviczy viszont radikális reformot akart. És ezzel kapcsolatban rögtön 
fel is ötlik két kérdés. Egyrészt az, hogy mi is lehetett ez a radikális reform? 
Másrészt, hogyan akarta kivitelezni? Az 1802-es diétáról szóló értekezésben 
még ott rejlik valamiféle alapvető kétértelműség. Szerzője ugyanis a függelék-
ben „X barátja" észrevételeinek kivonatát közli, mint valamiféle „fűszeres utó-
ételt -pour la bonne bouche igazi tokajit".113 És valóban, csak bódító italként 
hathatott az a fejtegetés, amely annak tudatosítását célozta, hogy „egy demok-
ratikus monarchia sokkal több erőt tud kifejteni, és kétszer olyan gyorsan, 
mint egy arisztokratikus monarchia".114 Az okfejtés vége viszont csípett: „Úgy 
tűnik, hogy az udvart a hatalmi vágy vezette, a magyar minisztereket [mármint 
a magyar kormányzati hivatalok élén állókat] ostoba és a kor fényének meg 
nem felelő politika, a mágnások tábláját a hízelkedés és önzés, a nemesi táblát 
pedig a régi módon atyáskodó arisztokratizmus."115 Az osztrák uralkodóház vi-
szont gyarmatként kezeli Magyarországot, és ez a politika „minket majdnem 
elnemzetlenített, ilyen hátra visszavetett, és megosztott. Ezt az állapotot káro-
sabbnak tartom, mint az ipar, a kereskedelem és a pénzbőség hiányát. De ha 
ezek meg is volnának, még akkor sem vagyunk nemzet, viszont ha ma nemzet 
lennénk, holnap már nem lennénk gyarmat." Magyarország társországaival 
(Horvátországgal, Szlavóniával és Erdéllyel) életképes. „Erős felvilágosult kor-
mány a hatalom és tekintély magas fokára helyezné." Ausztria azonban szi-
vacsnak tekinti Magyarországot, szükség esetén kifacsarja. A rendszer lényege: 
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09 H. Balázs: Berzeviczy, 223. 
10 H. Balázs: Berzeviczy, 224 
11 H. Balázs: Berzeviczy, 226. 
12 Állami Levéltár, Lőcse, Szepes Megye Levéltára, 348. kn. 1801:824 
13 [Berzeviczy:] Ueber den ungarischen Reichstag vom Jahre 1802. Magazin, 118. 
14 LBerzeviczy;] Ueber den ungarischen Reichstag vom Jahre 1802. Magazin, 132. 
15 [Berzeviczy:] Ueber den ungarischen Reichstag vom Jahre 1802. Magazin, 141. 



minél több adót és katonát kisajtolni. A nemességet és a klérust megnyerik, 
ezek pedig adnak, nem a sajátjukból, hanem a népéből. És mivel nem adóznak, 
fenn kell tar tani a gyarmati rendszert. így viszont a népre kétszeres, háromszo-
ros nyomás nehezedik. „A klérusból és a nemességből álló arisztokraták így 
gondolkodnak: ez így nem jogos, ahogy van, de az élvezet édes. Az udvar fél hoz-
zánk nyúlni, mert abban a tévhitben él, hogy nélkülünk megrendül a léte. 
Használjuk ki ezt a tévhitet, és éltessük, amíg lehet. Ha az udvar kér valamit az 
országtól, adjuk meg, hiszen nem a magunkéból adunk. Meg kell teremtenünk 
a látszatot, hogy az ország jólétére és virágzására törekszünk, de mindig és 
mindenekelőtt saját érdekünket érvényesítsük. Az udvar támogat minket, nem 
miértünk, hanem saját magáért. Hasonlóképpen kell nekünk is eljárni. A keres-
kedelem szabadsága és a dekolonizáció ügyét ne vegyük komolyan, ki tudja, 
hogy ezzel vajon nyerünk-e annyit, amennyit a veszélyben elvesztünk."116 

Ez az „X barát", ha létezett, akkor Dessewffy József volt.117 Igaz, Berze-
viczy hagyatékéban nem maradtak fenn az ő észrevételei, és még a függelék tel-
jes fogalmazványa sem. Ismerjük viszont néhány Berzeviczyhez intézett leve-
lét, és ezekben akadnak hasonlóan éles kitételek. Emellett Dessewffy hajlamos 
és képes volt általános rendszerkritikára is. O tájékoztatta barátját az 1802-es 
diéta fejleményeiről is. Diétái tapasztalatai is csak megerősítették abban, hogy 
a magyar magánjog és büntető jog kaotikus: „törvényink régólta, zűrzavar fenn-
tartja, zűrzavar koholta, zűrzavar felbontja".118 1803 nyarán pedig Dessewffy a 
maga megjegyzéseivel visszaküldte Berzeviczynek egyik munkáját, és melegen 
ajánlotta a következőket: „Az Ön műve egy egész, amelyben a részleteket illetően 
több gazdagságot szeretnék, az idegenek jobban élveznék cum modico cemento 
historico-politico et philosophico. Ha nálunk nyomtatják ki, előtte el kell égetni 
[a kéziratot] és az én káoszomat [már mint a megjegyzéseket is], de ha máshol 
adják ki, beszéljen merészen, ugyanakkor elvárható a szükséges elővigyázatos-
ság azért, hogy a szerző ismeretlen maradjon. A munkát minden esetre be fog-
ják nálunk tiltani, de jó, ha a külföldiek megtudják, hogy vannak magyarok, 
akik erősen gondolkodnak hazájuk ügyein, annak ellenére, hogy e nemzet lába-
in és fején láncok vannak. A hatalmasok érzései napjainkban kicsit a felvilágo-
sodott közönség véleményéhez igazodnak. Állítom, hogy egy munka a magyar 
parasztokról és az adóról, amely az Ön keze alól kerül ki, és a kereskedelemről 
szóló értekezésének a modorában készít el, idővel sok jót hoz majd ennek az or-
szágnak."119 Valószínű, hogy az 1802-es diétáról szóló munkára tette meg az 
észrevételeit Dessewffy, aki a maga módján igyekezett rejtőzködni. 

Berzeviczy hagyatékában fennmaradt egy levél, amelyet valószínűleg ugyan-
csak Dessewffy küldött, de nem írt alá, és nem is dátumozta. Ennek a levélnek a 
tartalma áll a legközelebb „X barát" észrevételeihez. Viszont éppen a nézetkü-
lönbségjelzésével indul: „Fájlalom, hogy kebleink egyazon célért dobognak, de 

116 [Berzeviczy:] Ueber den ungarischen Reichstag vom Jahre 1802. Magazin, 144-145. 
117 Gaal Jenő: Berzeviczy Gergely élet- és jellemrajza. Berzeviczy Gergely élete és művei. 

Szerk. Gaal Jenö. Bp., 1902. 132. „X barátot" nem említi, és azt a látszatot teremti, mintha ezeket 
az észrevételeket maga Berzeviczy írta volna. 
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elménk nem mindig ugyanúgy érez." A nézeteltérés alapja a nemzeti kérdés 
megítélése volt. Dessewffy egyértelműen leszögezte, hogy „soha sem tudok el-
választani egy országot a nemzettől, az ország semmi sem, hacsaknem metafizi-
kai eszme, vagy föld, az embereket kell figyelembe venni, minden országban le-
het több nép, de egy nemzetnek kell lennie, különben soha sem fejlődik megfe-
lelő módon, nemcsak az ipari és a kereskedelmi kultúra teszi a nemzetet min-
den tekintetben virágzóvá, és adja jelentőségét, hanem ez a kétféle kul túra is 
homogén nemzetnél jobban és gyorsabban fejlődik." Berzeviczy korábbi levelé-
ben Magyarország soknemzeti mivoltára hivatkozhatott és a francia példára, 
mert Dessewffy azt fejtegette válaszként, hogy mi magyarok 800 évvel később 
tesszük azt, amit a franciák már 14. században a latin nyelv elvetésével megtet-
tek, és nekünk Mátyás király uralma alatt kellett volna megtennünk. A magyar 
nemzetet ugyan denacionalizálás fenyegeti, de az ellenhatás hatékony, például 
annyira, hogy Sáros megyében a helynevek már magyarok. Ami a különböző 
vallásokat illeti — fejtegeti Dessewffy — teljes toleranciára van szükség, „de 
annak, amit nemzeti jellemnek nevezünk, és amiből a nemzetiség következik, 
annak minden egyes jelentőségre törő országban egyéninek és sajátlagosnak 
kell lennie". Berzeviczy viszont „a barbár latin" országos nyelv igenlése köze-
pette elfelejtkezik „a jelen század irányáról, melynek megfelelően minden nem-
zet, álljon akár egy millió emberből, nemzeti függetlenségre törekszik," elfelejt-
kezik arról, hogy Magyarországot „a hatalmasabb és számosabb szláv nép fe-
nyegeti, Európa érdeke pedig az, hogy a Magyar Királyság növelje természeti és 
katonai erejét, jelesen nacionalizálódjék". Viszont ahhoz, hogy „ne maradjunk 
gyarmatosítottak, homogén nemzetté kell válnunk". Ezért fájlalja, hogy Berze-
viczy csak az ipar és a kereskedelem fejlődését szorgalmazza, és nem veszi figye-
lembe „mindennemű kultúra harmonikus kultúra fejlődését". Ami a Habsburg 
Birodalom felépítését illeti, Dessewffy a föderatív monarchia mellett érvelt, 
hangsúlyozva, hogy ebben érvényesülhet a nemzetek egyenlősége, és „minden 
nemzetesült nemzet hasonló alkotmánnyal rendelkezik". A parasztkérdésben 
is ez a mérvadó szempontja, mert „senki sem kívánja a parasztok javát jobban, 
mint én, senki sem bánik velük atyaibb módon, senki sem gyűlöli jobban a mai 
visszaéléseket, senki sem készebb az áldozatokra," de először a gyarmati rend-
szert kell felszámolni.120 

Elképzelhető, Berzeviczy olyasmit is „X barátja" szájába adott, amit az 
nem úgy fejezett ki, de a függelék határozott ellenvélemény, amit maga Berze-
viczy részben még osztott is, komolyan vett, mint lehetséges megoldást, és egy-
ben csak szellemi csemegének tekintette, hogy a maga főszövegének hitelét erő-
sítse. Ugyanakkor a főszöveg a Dessewffyvel való dialógus során alakult ki, és 
egyes saját korábbi nézeteit még utoljára belefoglalta. „Ausztria alapelvei"-ben 
például keserűen szólt „mi elnemzetlenített magyarok"-ról.121 1777-ből való is-
kolai füzetében a „demokratikus monarchia" mint ideális államforma szere-
pelt.122 Valószínű, hogy Dessewffy érvelése a nemzeti kérdés beállításában is ha-

120 MOL, P 53 79. cs. Levelek, 33-38. 
121 H. Balázs: Berzeviczy, 324. 
122 MOL, P 53 77. cs. 196. 



tot t Berzeviczyre, bár nem fogadta el. Gondoljunk arra, hogy Berzeviczy — 
mint idéztük — miként ecsetelte Magyarország nemzetének pozitív vonásait. A 
kéziratban, illetve a fennmaradt fogalmazványban viszont nemzet helyett az 
áll, hogy Magyarország „olyan nemzeti jellemet alakított ki, amely derék, szel-
lemileg és fizikailag erős, tehetséges, bátor, hősies".123 Azzal egy időben, hogy 
Dessewffy idézett levelét kézhez kapta, -— Rumy Károly György szerint — 
„egyetlen egy magyar munkácskájában," a tiszai evangélikus kerület püspöké-
vel körlevelet adott ki, amelyben egy Gömör megyei magyar nemzeti iskola 
felállítására szólított fel, jellegzetes nemzeti érveléssel: 

„Mivel pedig a nemzetet egyedül a nemzeti nyelv teszi nemzetté, követke-
zésképpen a nyelvnek megszűnésével a nemzet is nemzet lenni megszűnik: a 
nemzeti nyelv feltartását s tökéletesebbítését a nemzet lételének feltartása va-
lóban elkerülhetetlenné teszi. Altallátták ezen nagy igazságot azok az elhunyt 
buzgó hazafiak, akik a haza-nyelvnek kimiveltetésétől századok előtt is gondos-
kodtak, általlátták a közelebb tartott országgyűléseire összesereglett ország 
nagyjai, általlátták a magyar nyelvnek kimíveltetésére öszveállott különös tár-
saságok, által látták, látják is a hazának majd minden vármegyéi és a magyar 
nyelvnek előmenetelesítését tárgyazó sok tudós munkák. [...] Nem szólunk itt 
azokról azokrúl a hasznokról, amelyek ezen nemzeti magyar oskoláról az egész 
nemzetre, a hazára az uralkodó felséges Házra háramlandók lésznek, azt is el-
hallgatjuk, hogy a nemzeti nyelvnek közönségesítése által a magyar nemzet a 
francia, anglus, német nemzeteknek példájok szerint szinte azzá lehet, amivé 
lett a legelső, azt se említjük, hogy a hazának szülöttje a haza dicsőítésének esz-
közlésére köteles, egyedül csak a hasznokat jelentjük, amelyek a mi lételünket 
illetik: tudniillik: ki-ki látja, hogy a magyar nyelvnek nemtudása a hivatalok-
nak viselésére gátot vetendő lészen. Ezt látván, képzelheti ki-ki egyszersmind a 
gondolható s káros következéseket," éspedig azt, hogy akik nem tudnak magya-
rul, nem tudnak állást találni.124 Ehhez — mármint a magyar tanulásának 
szükségességéhez — tar tot ta magát Berzeviczy, amikor az elkövetkező időkben 
egyre inkább elutasította azt, amit nacionalizmusnak nevezett és neveztek. 
Ugyanakkor voltak a magyar nyelvet elutasító megnyilvánulásai is. Például ép-
pen Rumynak fejtegette, hogy Lőcsén nem szükséges magyar tanárt alkalmaz-
ni, és egyébként „általában nem vagyok oda a magyar nyelv szeretésének divat-
jáért, ami minket Európától elszigetel, és akadályozza a haladást az igazi euró-
pai kultúrában. Ez a nemzeti önzés része, és Magyarországon egyáltalán nem 
vagyunk nemzet."125 így aztán némileg kérdéses, hogy az idézett körlevelet 

123 MOL, P 53 125. cs. 20. sz. 12/r. 
124 A körlevélre az országos nyilvánosság előtt Rumy Károly hívta fel a figyelmet: Berzeviczy 

Gergelynek ítélete a Magyar nemzeti nyelvnek fenntartása, elterjedése és kimívelése szükségéről. 
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mivel nemcsak a magyarok, hanem a németek és tótok közt is kívánt olvasókra találni". A körleve-
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fennmaradt példányra. Evangélikus Levéltár, AGE, III. e. 306. 118. v. 
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valóban ő fogalmazta, vagy csupán aláírta, mert úgy hozta a szükség és az 
alkalom. Viszont valamilyen mértékben mégis csak elfogadhatta annak tartal-
mát. 

A magyarországi nemzeti kérdésről a maga reflexív módján sokáig a leg-
részletesebben a parasztokról szóló művében nyilatkozott. Szerinte a latin hi-
vatalos nyelv felel meg az adott helyzetnek. A különböző nyelvet beszélőket „a 
bizonyos tekintetben senkire sem idegen latin nyelv" egyesíthet a legjobban. 
„Tanácsosnak tünteti ezt fel a politikai okosság is, mivel a monarchico-arisz-
tokratikus alkotmány, hogy a köznép kizárható legyen a közéletből, nem népies 
nyelvet tesz szükségessé. Óhajtanám, hogy ez az érv később ne kegyen közkele-
tű, és mi mindnyájan annyira magyarok legyünk, hogy ugyanazon érzésünk és 
ugyanazon nyelvünk legyen, de bármennyire is kívánatos, hogy általánosan a 
magyar nyelvet használjuk, ezt többféle oknál fogva aligha fogjuk valaha ke-
resztülvihetni. Ki fogja Horvátország és Szlavónia lakosait az ő helyhatósági 
törvényeik ellenére, ki fogja Magyarország lakosainak felét rábírni, hogy ma-
gyarul ír janak és beszéljenek? Ki kívánhatja a szlávok és germánok közt lakó és 
egész éven át magyar szót nem is halló nemesektől, hogy a magyar nyelvet oly 
könnyűséggel kezeljék, mint amennyire ez a közügyek intézéséhez és megvita-
tásához szükséges?"126 

Ez a kérdés, már mintha személyes vonatkozású is lenne. Ó maga is job-
ban tudott latinul, mint magyarul. Érdekes, hogy nyelvi téren nem bocsátko-
zott olyan spekulációkba, mint vallási téren. Munkája elején ugyanis azt fejte-
gette, hogy ha a magyarok a keleti kereszténységet vették volna át, akkor „a 
nemzet erői gyorsabban és szerencsésebben fejlődtek volna," mert a magyarok 
közelebb álltak a keleti szokásokhoz.127 

A latin országos nyelvként való igenlésének a politikai racionalitás éppen 
úgy alapja lehet, mint valamiféle személyes sértettség. Ó maga talán németül 
tudott a legjobban, de az a magyar alkotmányosság szempontjából idegennek 
minősült. Korábban felindultan tette szóvá, hogy II. József az „idegen" néme-
tet kényszerítette az országra.128 Ugyanakkor anyjával főleg németül levelezett, 
és neve napján is német verssel köszöntötte,129 bár amikor magyar ismereteit 
akarta erősíteni, írt neki magyarul is. Sőt próbálkozott a magyar szépirodalom 
terén is. Fennmaradt egy kis színdarab töredéke az 1790,-es évekből,130 abból az 
időből, amikor helytartótanácsi tisztviselőként egész sor iratot kellett összeállí-
tania a magyar színház ügyében.131 Igazán hajlékony eszközzé azonban soha 
sem tudta tenni a magyar nyelvet, talán azért sem, mert a nemzetiség-kultusz, 
vagy még egyszerűbben a nemzet-misztika, a nyelvi közösséghez tartozás iden-
titásképző élménye idegen maradt számára, és ami a legfontosabb, nem volt 
szépíró, nem érezte át a nyelvművelés igényét és szépségét. Legjobban latinul 
és németül tudott, de művészi szintre nem emelkedett. Kazinczy nagyon elma-

126 Berzeviczy Gergely élete és művei, 160. 
127 Berzeviczy Gergely élete és művei, 123. 
128 Nyílt Levele Lipótnak. MOL, P 53 78. cs. 100. 
129 MOL, P 53 79. cs. 477. 
130 MOL, P 53 127. cs. 49. sz. 
131 Megbíráltak, 144. 



rasztalta latin stílusát. Német szövegeit Genersich János, késmárki tanár is 
stilizálta. A nyelv számára a reformpolitika, a nemzetekfölötti, nemzetileg sem-
leges reformpolitika eszköze maradt. 

Berzeviczy azonban antinacionalizmusa ellenére olyan olvasók körében is 
hatott, akik a magyar nemzeti mozgalom elkötelezett hordozói voltak. 1806-
ban névtelenül kiadott műve a parasztok helyzetéről, annak ellenére, hogy 
megjelenése után a hatóságok is felléptek ellene,132 szélesebb körben vált is-
mertté, mint történetírásunk sejteti.133 Schedius Lajos, egyetemi tanár például 
magánkörben adta tovább másolásra a már említett Ferenczy Jánosnak, aki lel-
kesenjegyezte fel naplójában: „Az egész munkácskába a nemes emberiség, sza-
bad lélek, az ügyefogyott pórság nyomorúságain megilletődött nagy szív, ezek-
nek segedelmét óhajtó elme tündöklik."134 Miután pedig a munka kiadója meg-
halt, több mint ezer .példány került a szerző birtokába, és ezeket ő maga terjesz-
tette. 1808-ban például Ján Fejesnek húsz példányt küldött, hogy árulja.135 A 
parasztság helyzete tabunak minősült, csak uralkodói engedéllyel lehetett vol-
na írni róla. Schlachta Ferenc például a parasztok jogi állásáról készített kom-
pendiumot, de — mint Horvát István naplójában írja — „a könyv rostáló tiran-
r^isok napfényre jőni nem hagyták, de megvagyon ide,"136 a Széchényi-Könyv-
tárban, ahol Berzeviczy művének kézirata is több példányban várta olvasóit. Az 
1810-as években viszont már Magda Pál nagyszabású statisztikai munkájában 
Berzeviczyre is hivatkozva fejtegette, hogy paraszti sors mostohaságát, a ma-
gántulajdon biztosításának szükségességét, nem is beszélve az ország „gyarmati" 
helyzetéről. Magda Pál a felvilágosodás emberjogi szemléletét már a romanti-
kát előlegező neohumanista pátosszal ötvözte, és a magyar nyelvművelés iránti 
lelkesedéssel - Kazinczy szellemében.137 Jellemző, hogy Pesten magyarul napvi-
lágot láthatott ez a könyv, vagy azért mert a cenzor nem figyeltek fel a kritikus 
mozzanatokra, vagy azért, mert nem is akart. A nagyvilág elé azonban már 
nem engedte a cenzúra, német nyelvű kiadását megakadályozta.138 Csak 1832-
ben, majd 1835-ben jelenhetett meg Lipcsében.139 Magda Pál műve azt is pél-
dázza, ahogy Berzeviczy reformeszméit a nemzeti mozgalom a maga program-
jába integrálta. 

Berzeviczy csendes recepciójára viszont paradox módon az a Horvát Ist-
ván a példa, akiből a leegyszerűsítő szemlélet a feudális nacionalizmus hordozó-
já t állította elő. Eszerint Horvát 1809-ben „azon elmélkedett Pesten, hogy a 
nagyurak és arisztokraták közt sajnos nincs olyan patrióta egyéniség, aki veze-

132 Megbíráltak, 148-149. 
133 Berzeviczy ezen műve nem szerepel sem a Magyar történet, sem a „tízkötetes" kronológiá-
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tő szerepre alkalmas volna," mert „a jakobinusoktól eltérően nem a társadalmi 
reformot, hanem a feudális ellenzék hatalmi álmait [nyilván azok valóra váltá-
sát] várta Napóleontól".140 Ez az ítélet Horvát naplójának szelektív olvasatán 
nyugszik, és ellentmondásban áll a napló vallomásaiból kibontakozó portréval. 
Mert amikor Ürményi József, országbíró levelében a nádortól a zsákmányszer-
ző kisebb francia csapatok elleni hathatós fellépést kérte, akkor — a „kisne-
mes"-ként aposztrofált — Horvát így „elmélkedett": „Másképpen köllene a 
mostani környülállásokban hazánk állapotán segíteni, s lehetne is a veszélyt el-
távoztatni, ha nagyjainkat az énség viszketege másfelé nem vonszaná. Miért 
szenvedjünk mi akkoron, midőn az ellenség nem ellenünk, hanem az uralkodó 
nemzetség ellen küszködik? Eszközleni köllene ettől való megszabadulásunkat 
nem gátolni. Úgy, de gőgös földesúr méltán félhet attól, hogy ínséggel küszködő 
jobbágya ekkoron neki egy vagy két napi robottal kevesebbet fogna szolgálnia! 
Int az idő, hogy konstitúciónknak szennyeit nálunk is lemossa az emberiség, s 
könnyebben pihegtessük a mindenféle embereket tápláló földművelőket. Ez a 
rész első figyelmet érdemel minden országban: kevés haszon szünetet föl lehet, 
sőt föl köll áldozni a közönségesebb jóért, haszonért. így nem félhetne a magyar 
nemes inkább jobbágyától, mint az ellenség pusztításától. Most uraink faluik-
ból sietnek városokba, s ha kérdeztetnek utóknak okáról, a parasztságtól való 
félelmet rebegik. Erről béke időjében illett volna a számos országgyűléseken 
szorgalmatoskodni, hogy közönséges egyetértés és fölfegyverkezés által az el-
lenség törekedése sikeretlenné tétethetett volna. A meghasonlás lelke legna-
gyobb pusztító ellenség, az egyetértés, az egy szív s lélek legnagyobb kapocs, 
legtehetősb hatalom."141 Miközben pedig Napóleon győzelmi esélyeinek követ-
kezményeit latolgatta, a „szinte koravén realista,"142 aki egyébként megjósolta 
a Napóleon-Habsburg-császárlány frigyet, Berzeviczynek az 1802-es diétáról 
szóló német munkáját tanulmányozza, „mely szerencsés ecsettel festi egy felül 
a Habsburgi Háznak ravaszait és alattomos törekedéseit, másfelül pedig a ne-
mességnek józan határok alá nem záratott arisztokráciáját. Részre nem hajló 
lélekkel ilyeneket is köll olvasni, különben a százados gáncsokat meg nem es-
mérjük konstitúció szeretésünkből." És talán az sem véletlen, hogy aznap éjjel 
Horvát „az egyetértés, az egy szív s lélek" teoretikusát, Rousseau-t olvasta, aki 
„nagy baráta volt, és méltán a magánosságnak,"143 mert olvasónknak látnia 
kellett, hogy a magánszférából nem tanácsos kilépni, és igaza volt, amikor úgy 
vélte, nem kell sem a franciák, sem az osztrákok mellett heveskedni, „csak a 
szívnek belső rejtekí legyenek készen a hasznosabb részre".144 Egyelőre azon-
ban „csak az önség veheti a magyar nemest józanabb gondolatra, nem a közjó 
szeretete".145 És már-már mintha Berzeviczyt hallanánk magyarul. Csakhogy a 
kakaslomnici gondolkodó már inkább csak németül írt, és Bécsben kereste 
azokat az olvasókat, akik figyelhetnek rá. 
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141 Horvát: Mindennapi, 424. 
142 Kosáry: A magyar és európai politika történetéből, 234. 
143 Horvát: Mindennapi, 437. 
144 Horvát: Mindennapi, 426. 
145 Horvát: Mindennapi, 430. 



Berzeviczy közírói munkásságának következő lényeges állomása a nemesi 
felkelésről szóló értekezése. Ezt a művét egyik 1817-es — Hormayrhez intézett 
— levelének fogalmazványa szerint felkérésre írta,146 és valószínű, hogy a felké-
rés udvari körökből érkezett. A nemesi felkelésről szóló mű a nemesség mind-
addig szokatlanul éles kritikája olyan valakinek a részéről, aki maga is a nemes-
séghez tartozik, de akinél „az igazság, a méltányosság és az állam java minde-
nek fölött áll," akit „nem izgat a hivatalvágy", hanem „szent igyekezettel min-
den alkalmat megragad, hogy az államot szolgálja".147 Idejét múlt feudális ma-
radványként marasztalta el a nemesi felkelést, nem felel meg a kor követelmé-
nyeinek, hiszen „a hadművészet ma matematikára alapozott módszeres tudo-
mány".148 Ezért elengedhetetlen a korszerű állandó hadsereg, amelynek felállí-
tása a királyi hatalom feladata. Azt javasolta, hogy olyan erős katonai hatalmat 
építsenek ki, mint hajdan a papi hatalom volt. A nemesi felkelést nem akarta 
teljesen megszűntetni, hanem — a nemzetőrségnek megfelelő — Landmiliz-cé 
átalakítani. Javasolta a nemesség megadóztatását, továbbá a közigazgatás és az 
igazságszolgáltatás, valamint a törvényhozó és a végrehajtó hatalom elválasztá-
sát. Az egyetlen eszközt — a Szent István-féle törvényekre alapozva — a királyi 
hatalom erősítésében látta, ugyanakkor az állampolgárok képviseletét és a nyil-
vánosságot szorgalmazta. Mint munkája egyik jegyzetében megvallotta, tisztá-
ban van azzal, hogy „veszélyes embernek fogják kikiáltani", de „az igazságnak 
mindig is megvoltak a mártírjai".149 

Jellemző, hogy míg a nádorhoz intézett beadványa mérsékelt reformprog-
ram, mindkét nyomtatásban megjelent német írása és 1806-os könyve éles han-
gú rendszerkritika. Mintha valamiféle sokkhatással fel akarta volna rázni a 
közvéleményt, hogy felkeltse vagy erősítse benne a változtatás igényét, ugyan-
akkor az éles, kritikus hang el is idegeníthette sok valóságos vagy lehetséges ol-
vasóját, akire a nádori beadványhoz hasonló okfejtés jobban hathatot t volna -
talán. A Károly főherceg számára készített munka a nemesi felkelésről viszont 
már jelezte, hogy nem igazán a nyilvánosságon keresztül akart hatni. De a 
nyilvánosság előtt is vállalta volna a mártíromságot. 

Berzeviczy mártíromsága elmaradt. Mert a kéziratot ugyan sikerült eljut-
tatni Károly főherceghez, aki maga is szorgalmazta a magyar nemesség jogai-
nak szűkítését, szép köszönetet mondott szerzőnek.150 Egyik jól tájékozott olva-
sójától, aki a szerző „tiszta patriotizmusát" is megdicsérte, komolyabb kritikát 
kapott. Például jelezte neki, hogy amikor azt állítja, a lakosság egyhúszada a 
föld 16/20-át britokolja, akkor jelezni kell: ennek nagyon kis része allodiális 
föld. És bár a mű stílusát dicsérte, szóvá tette a nyelvtani hibákat is.151 Berze-
viczy hiába igyekezett, hiába ostorozta a pszeudopatriótákat, művét nem adták 
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ki.152 A császárnak sem terjesztették fel, mert — mint a kancelláriai ügyvivő, 
Sok János a szerzőnek megírta — müve „az alkotmány korlátozását, sőt felfüg-
gesztését" sugallja, és az „a kedélyeket inkább elkeseríti, mintsem a fejeket 
megvilágítja".153 Ugyanakkor a Birodalom egészének helyzete elkeserítő volt. 
Máriássy István ezredes keserűen is vallotta meg Berzeviczynek: „szégyenkez-
ni kell, ha az ember osztrák".154 

Berzeviczy viszont ekkor az egyik brünni német lap azon a pályakérdésén 
törte a fejét, amely arról szólt, hogy Birodalom felvirágoztatása érdekében mit 
kellene tenni, és miként. Többször is nekivágott a feladatnak, bár azután kide-
rült, hogy pályairata nem jelent meg. 1805 elején úgy vélte, hogy az időpont is 
kedvező. Itt az alkalom II. József „kolosszális eszméjének", megvalósítására, 
éspedig arra, hogy „az osztrák Monarchia összes államát amalgálják, és egy 
egyenlő részeken nyugvó államtestet alakítsanak ki". Az 1802-es luneville-i 
béke ugyanis kikerekítette a birodalmat, és erős Ausztriára Európának is szük-
sége van. Véget kell vetni annak, hogy Magyarországot gyarmatként kezeljék. 
Igaz, szerinte ennek a gyarmati helyzetnek az oka a magyar nemesség privilégi-
umőrzése. Tehát a nemesség adómentességét — bár nem írta le, de sugallta — 
meg kell szüntetni. A Monarchia jövőjét a világ- és a belső kereskedelmi szabad-
ság fogja biztosítani.155 

Alighogy Berzeviczy befejezte a kereskedelmi lehetőségek ecsetelését, ki-
tört az újabb háború, amelyet Napóleon az austerlitzi csatával el is döntött, és 
1805 végén Pozsonyban békét kötött az osztrák császárral. Berzeviczy titkon és 
ki nem mondva abban bízhatott, hogy Ausztriát éppen az 1805-ös katonai vere-
ség ösztönzi reformra. Pályairatának második változatában magabiztosan je-
gyezte fel, hogy „a magánélet nyugalmában több az idő és a ráérkezés az ilyen 
vizsgálódásokra, amelyeket aztán a magas államférfiak megvizsgálnak, hogy 
azokból a jót és a kivitelezhetőt fel tudják használni."156 Nem is bosszantotta ol-
vasóit azzal, mint az első változatban, hogy a kikerekítés a francia forradalom-
nak köszönhető, és még azt is elhagyta, hogy a Monarchia egyenlő részekre kell 
épüljön, csak „egyformán kialakított államtest-ről" írt. Viszont harcosan han-
goztatta a feudális rendszer leépítésének szükségességét. Nem tudni, hogy ki-
hez jutot t el ez a műve, azt sem, hogy megjelent-e valahol a Monarchiában. 
Tény, hogy Schedius Lajos hazai német folyóiratában akarta megjelentetni, de 
az időközben megszűnt, igaz, ha megmarad, valószínűleg akkor sem közölte 
volna, mert a katonai kiadások fejlődésbéklyózó hatását is szóvá tette. Ausztria 
pedig újabb háborúra készült. Berzeviczy pedig 1807-ben megint nagyobb észa-
ki utazásra vállalkozott, és a tilsiti béke nyomán gyorsan megírta és 1808-ban 
Pesten kiadta a „Nézetek az ázsiai-európai világkereskedelemről" szóló német 
nyelvű könyvét.157 Ebben azt a reményét fejezte ki, hogy a világ hatalmasai be-
látják a kereskedelmi szabadság hasznosságát, és ha biztosítják a kereskedelmi 
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szabadságot, akkor Magyarországon haladhat át a Délt és Északot összekötő 
világkereskedelmi út, úgy mint a középkorban, amikor „az ipar és kereskede-
lem Magyarországon azon időtájt magasb fejlődést mutatott , mint Nyugat-Eu-
rópában".158 

Sok naivság volt naivság abban, ahogy Berzeviczy a magyarországi folyók-
kal akarta összekötni az Adriai-tengert és a Balti-tengert. Oroszországot és ke-
reskedelmi viszonyait sem ismerte eléggé. Ezért Rumy Károly György segítsé-
gét kérte.159 Ugyanakkor maga is ismert valamit az északi világból. Korábban 
jár t Danzigban. 1807-ben pedig Varsóba is eljutott, és látta, hogy francia pro-
tektorátus alatt Lengyelországból valamit visszaállítottak. Ez is hatot t rá. Már 
korábban is vonzotta a francia példa. Láttuk, hogy latinul hosszú értekezést ké-
szített a francia forradalomról, amelyben a girondisták az igazi pozitív hősök, 
és aztán Napóleon, mint a forradalom hű fia, az európai béke bajnoka, Itália de-
mokratikus átalakítója. „Az egész nemzet akaratából tették meg konzulnak." A 
forradalom pedig folytatja útját: „Nagy emberek, a legerősebb rendszerek hir-
telen gyorsasággal változnak, de a forradalom elve: egyenlő jog és kötelesség, 
valamint a forradalom célja: a nép legnagyobb részének jóléte változatlan".160 

Ezt próbálta szolgálni, amikor említett 1808-as értekezésével a két reakciós ha-
talom: a Habsburg Birodalom és az Orosz Birodalom kereskedelmének fellendí-
tésére tet t javaslatot. Március derekán levelet írt az osztrák császárnak, amely-
ben az észak-déli kereskedelmi ú t ra hívta fel a figyelmét.161 Erről szóló művét 
1809 áprilisának elején eljuttatta a bécsi udvarhoz, és az orosz követségen ke-
resztül Pétervárra is elküldte. De közben megint nagyot változott a világ. Barát-
ja, Bujanovics Eduárd, aki mindezt elintézte, jelezte is, hogy április 9-én „nagy 
dráma" veszi kezdetét, Károly főherceg pedig már el is utazott, hogy „korlátlan 
katonai diktatúrát" léptessen életbe.162 Április 10-én Ferenc császár hadat üzent 
Napóleonnak. Berzeviczy előtt ú j távlatok nyíltak. Hogyan él velük? 

Berseviczy Gergely színeváltozásai a bonapartizmustól a protocentralizmusig 

Berzeviczy út ja a jozefinista mítosztól Napóleon mítoszáig vezetett. 1809-
ben "eljutott a mítosztól a politikai programig is. Napóleon legyőzhetetlennek 
tűnt , május derekán már Bécset is elfoglalta, egy hónap múlva a magyar nemesi 
felkelők főserege Győrnél vereséget szenvedett, július elején viszont a franciák 
döntő győzelmet arat tak az osztrák fősereg fölött, nemsokára fegyverszünetet 
is kötöttek, ezek u tán az osztrák harcias kormánykörök exponense, Károly fő-
herceg — Berzeviczy reményeinek egyik hordozója — lemondott minden tiszt-
ségéről, majd októberben aláírták a békeszerződést. Berzeviczy számára is fel-
gyorsult az idő. Levelet írt a francia császárnak, amelyben a protestánsok hely-
zetének javítását kérte. És a francia császár számára alkotmánytervet készí-
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tett.163 Az Osztrák Ház ugyanis — írta Berzeviczy műve bevezetésében — „fel-
foghatatlan politikai vakságában" megtámadta „a legyőzhetetlen Napóleont," 
a támadó felet pedig „valószínűleg detronizálják: ilyet gondolni nálunk bűn. Ez 
a katasztrófa nagyon üdvös lehet Magyarországra, és remélni merem, hogy az 
is lesz."164 

Berzeviczy alkotmányterve a hungarus alkotmányos abszolutizmus prog-
ramja. A legradikálisabb program a jakobinus káték óta, ugyanakkor azokkal 
szemben konkrét, részletekbe menő javaslatokból áll. Az idejét múlt „feudális 
rendszer"-nek „át kell adnia a helyét egy igazságosabb és liberális rendszernek, 
amelyet hasonlóképpen a politikai fejlődés tesz szükségessé".165 „Ez a javítás, 
vagy reform, vagy regeneráció Magyarországon csak legfelső diktatúrával me-
het végbe, mert Magyarország nagyon széttagolt a nemzetek, a vallások, a ren-
dek és osztályok különbözősége miatt, és mert az állam közérdeke mindig ellen-
kezik az uralkodó partikuláris érdekekkel".166 Az új állam erősen központosí-
tott modern polgári alkotmányos állam és az abszolutizmus harmóniájának az 
utópiája, amely a kor rendi valóságának tapasztalataiban gyökerezett. A király 
— a francia forradalom kezdeti szakaszára jellemző elképzeléseknek megfelelő-
en — valamfléle örökös államelnök, mert „megesküszik, hogy az első hazafi".167 

A törvényhozó hatalom közös a diéta és az uralkodó között. Diétát azonban 
csak öt évenként tartanak. Itt szavazzák meg az adót. A miniszterek felelősek, 
munkájukról a diétának adnak számot. Ez az országgyűlés két kamarából áll. 
Az első tagjai a legvagyonosabbakból áll (akik évi jövedelme meghaladja a száz-
ezer forintot), továbbá a nemesek választottjaiból (megyénként két követ), va-
lamint főtisztségviselőkből és néhány főpapból. A második kamarában képvi-
seltetik magukat a városok, a parasztok képviselői, a király által egyes felekeze-
tekből kijelölt tanárok, néhány kereskedő. A hagyományos diétái t raktá tusra 
emlékeztet az a kitétel, hogy mindegyik fél szabadon kezdeményezhet. A me-
gyékben viszont keményen érvényesül a központi hatalom. A király nevezi ki a 
főispánt és ennek javaslatára a fontosabb megyei tiszteket. Ugyanakkor nem 
szakadt el a rendiségtől az, hogy az egyes osztályok elkülönülve élhettek jogaik-
kal, miközben a jogegyenlőség követelménye is érvényesült. „Megmarad a ne-
messég", de személyileg mindenki egyenlő és adóköteles. 

Nem kétséges, hogy Berzeviczyre hatott az is, hogy Napóleon visszaállí-
totta Lengyelországot. A lengyel példa azonban nemcsak vonzott, hanem taszí-
tott is. Mert a hajdani nagy országnak csak egy töredékét tet te önállóvá Varsói 
Nagyhercegség néven. És ez is csak bábállam lehetett. A jobbágyok személyi 
szabadságát ugyan kimondták, de miután föld nélkül szabadultak fel, az új sza-
badság még csak szabadköltözési joggal sem ért fel, szabadságuk még kiszolgál-
tatottabbá tette Őket, hiszen a feudális rendszerben a földesúrnak is voltak bi-
zonyos kötelezettségei a jobbágyokkal szemben. Berzeviczy viszont ennek a 
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lengyel helyzethez hasonló helyzetnek akarta elejét venni. Maga is szorgalmaz-
ta, hogy Magyarországon is vezessék be a Code Napoléont, de megfelelő módosí-
tásokkal. A lengyel pszeudo-jobbágyfelszabadítással szemben valóságos job-
bágyfelszabadítást javasolt. A jobbágyok tulajdonjogot kapnak, mint a nemesek 
és a polgárok, és tulajdonként rendelkeznek eddigi úrbéres földjeik fölött. A ti-
zed és a kilenced megszűnik, a robotot megválthatják, viszont addig is továbbra 
is tartoznak robottal. Berzeviczy ezzel kimondta azt, amit csak az 1830-as évek 
elején tett meg Wesselényi Miklós, az 1839-40-es diéta pedig törvénybe foglalt, 
és ezzel lehetővé tette az önkéntes örökváltságot. 1848-ban pedig az bizonyult 
forradalmi lépésnek, hogy amikor az úrbéres földeket tulajdonként ítélték oda 
művelőiknek, egyben törvénybe foglalták az úrbéri szolgáltatások állami meg-
váltását. Egy valami volt az, ami elválasztotta a modern Magyarországtól, és ez 
a latin hivatalos nyelv igenlése „a rómaiak klasszikus példája szerint". 

Nem tudni, hogy Berzeviczy említett levelét és tervezetét egyáltalán meg-
próbálta-e eljuttatni a császárhoz, vagy pedig rádöbbent, hogy a fejével játszik, 
és nem vette ki az íróasztalfiókból. Valószínű, hogy alkotmánytervét nem indí-
tot ta útjára, mert levéltárában nemcsak a fogalmazványok, hanem a tisztázat 
is fennmaradt. Elképzelhető persze, hogy még egy tisztázatot készített, és azt 
küldte el, de ez nem valószínű. Nyilván rájött, hogy fejével játszott, és különben 
is, a császár inkább békét kötött Ausztriával. Ugyanakkor azt sem akarta, hogy 
tervezgetése, élete értelme, a semmibe hulljon, és ezért a tisztázatot megtartot-
ta, talán abban a reményben, hogy egyszer napvilágot láthat. 0 maga pedig 
megújult erővel folytatta reformtervezgetéseit és reformpublicisztikáját. 

1809 novemberében Berzeviczy Gergely „Magyarország a legutóbbi oszt-
rák-francia háború alatt" címmel elemezte a fejleményeket; mondhatnánk, 
francia alkotmánytervének német nyelvű magyarázatát készítette el.168 Vádirat 
„a régi örökletes feudális arisztokratizmus" ellen, mert ez olyan „visszaélés, 
amelyhez hasonló Európa egyetlen országában sem jelentkezik". Magyarország 
csak Törökországhoz hasonlítható, hiszen „nem a többség nemzeti akarat érvé-
nyesül, hanem a hatalombirtokosainak az akarata, akik a régi patriotizmus ál-
ruhájában csak saját magánérdekeikre vannak figyelemmel". Ez „az örökletes 
feudális arisztokratizmus" éppen olyan makacsul harcolt a jozefinizmus ellen, 
mint „a francia újjászületési rendszer" ellen. A klérus és a nemesség párt ja ez, 
amely „óhatatlan gyűlölettel viseltetik Franciaország ellen", a Franciaország 
elleni „örök háború az ő örök törekvése". 

Valószínű, hogy Berzeviczy Gergely értekezését azon bécsi posztjozefi-
nisták támogatására számítva írta, akik maguk is csodálták Napóleont, és a 
bonapartizmus fegyvertárából szívesen átemeltek volna néhány elemet a biro-
dalmi centralizáció érdekében. Erre utal az uralkodóház kritikája és a kor-
mányzat óvatos dicsérete, annak hangsúlyozása, hogy ha a Habsburgok „a nép 
nemzeti érdekét" tar tanák szem előtt, akkor fellépnének a klérus és a nemes-
ség túlereje ellen, és „nem keveredtek volna ilyen könnyen háborúba Francia-
országgal". Később pedig azt is szóvá tette Berzeviczy Gergely, hogy — egyik le-
hetséges támogatója — Károly főherceg „eltávolítása" a katonai parancsnok-
ságból „Napóleon számára többet jelentett, mint egy győztes csata". A Magyar-
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ország-kritika így egyben birodalomkritikává vált, ugyanakkor Napóleont sem 
kímélte. Indulatosan tiltakozott a francia császárt démonizáló propagandafogá-
sok ellen, de keserűen tet te szóvá, hogy a magyarokhoz intézett schönbrunni 
kiáltványnak nemcsak a hírzárlat miatt nem lehetett hatása, hanem azért sem, 
mert „a népnek nem kínált semmi nyereséget," márpedig Napóleon, ha kiált-
vánnyal hatni akart volna, akkor a parasztnak és polgárnak a nyomás ellen vé-
delmet kellett volna ígérnie, és „államjogokat", vallásszabadságot, a bankócé-
dula eltörlésével a jó pénz forgalmának biztosítását. Viszont a magyar nemesi 
felkelés azért öltött olyan szokatlanul nagy méreteket, mert féltek, hogy Napó-
leon felszámolja a magyar alkotmányt is. „Valóban Napóleon elnyerhette volna 
a dicsőséget, hogy Magyarország regenerátora legyen. Nehéz egy háború alatt a 
fennálló rend ellen eljárni, még akkor is, ha a haza igazi üdvét még oly nagy 
mértékben is szolgálná. De hol lehet a pontos határ t az árulás, felkelés, a közjó 
szolgálata, az uralkodó visszaélések felszámolása között megtalálni? Viszont, 
ha Napóleon dalolva bevonult volna Magyarországra, és mint országhódító az 
ország legjobb elméit magához hívta volna, ha azt mondta volna: a győzelmet 
arra akarom használni, hogy Magyarországot hozzásegítsem, hogy az legyen, 
aminek a Természet gazdag áldásaival kiszemelte, [...] oh, minden rendből a ne-
mes emberek mily szép körét látta volna maga körül!" Franciaország érdeke 
ugyanis megkövetelte volna az Osztrák Monarchia felosztását, de: „Ki tud belátni 
ezen nagy uralkodó mély terveibe? Miközben az elhanyagolt Magyarország számá-
ra olyan időpont ment veszendőbe, amely nem egyhamar tér vissza". Amikor az-
tán hirtelen békét kötöttek, akkor „a legjobb elmék csodálkoztak, hogy ez olyan el-
viselhető lett," míg az uralkodó párt újabb háborúra készül. 

Nem tudni, kik lehettek azok „a legjobb elmék", akikről Berzeviczy Ger-
gely írt, mert valószínű, hogy az 1790-es reformnemzedék kiemelkedő tagjai kö-
zül senki sem érthetett volna egyet a hazai nemzeti törekvések kritikájával. E 
kritika szerint: „Ma divat Magyarországon, mindent, ami magyarországi a leg-
magasabb egekbe emelni. Ezt a divatot megerősíti az udvar, a mikor hízeleg a 
hatalom birtokosainak, hogy minél nagyobb subsidiumokra tegyen szert. En-
nek a divatnak egyik ága a magyar nyelvi törekvés, ami vak babona mindennel 
kapcsolatban, ami magyar." Ennek a divatnak a jegyében azt az axiómát állítot-
ták fel, hogy a privilegizáltak testülete a nemzet, holott Berzeviczy Gergely sze-
rint a hét millió lakosnak többsége nem magyar, és nem is lehet magyar nem-
zetről beszélni, csak magyar birodalomról. Ez pedig Ausztria gyarmata, és a 
változást csak „felülről való diktatúra" hozhatja meg, miközben abban bízott, 
hogy eltűnik „az alkotmányos kísértet", mármint az alkotmányhoz való ragasz-
kodás, amely a háborús terhek miatt „halálos sebeket" kapott, már azért is, 
mert a subsidiumok sok nemesi családot nagyon lenyomtak. 

Csakhogy 1809 októberében Napóleon és Ferenc császár megkötötték a békét. 
Ennek még a híre el sem juthatott a Szepességbe, amikor Berzeviczy Lőcsén olyan 
beadvánnyal fordult a megyéhez, amelyben a közgyűlés fellépését kérte annak érde-
kében, hogy a békeszerződésben biztosítsák a magyarországi termékek szabad kivi-
telét Észak felé: Lengyelországba, Poroszországba és Oroszországba.169 Majd no-
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vember második felében újabb kereskedelmi tervvel állt elő, és azzal szintén a 
Szepes megyei nyilvánossághoz akart fordulni. Paradox módon — Csáky Emá-
nuel főispánnak — annak jelzésével küldte meg tervezetét, hogy „ha engem a 
gondviselés miniszternek szánt volna, most Magyarország Colbert-je lennék".170 A 
paradoxon abban rejlik, hogy míg Colbert merkantilista politikát folytatott, és ezt 
II. József a Habsburg Birodalom egészére érvényesítette, Berzeviczy ezzel szem-
ben a szabadkereskedelem mellett tört lándzsát. Elmarasztalta József „szeparatiz-
musát," (systema separationis). Ennek a rendszernek a lényege a Birodalom olyan 
vámbelfölddé alakítása, és olyan merkantilizmus, amely magas vámokkal akadá-
lyozta meg a külföldi ipari cikkek behozatalát, ugyanakkor fenntartotta a magyar 
köztes vámhatárt, amely a magyar nyerstermékek örökös tartományokba irányuló 
kivitelére alacsony vámot rótt, az iparcikk kivitelt viszont magas vámokkal akadá-
lyozta, és akadályozta azt, hogy Magyarország a vámkülföldre kivihesse nyerster-
mékeit, tehát az osztrák örökös tartományok iparát kellett ellátnia, és csak ez elé-
gíthette ki az ipari termékek iránti igényeit, mert a külföldtől elzárta a birodalmi 
vámbelföldre érvényes védő vámrendszer. A birodalmi kormányzat a magyar ne-
messég adómentességére hivatkozott, mondva, hogy Magyarország nem járul ere-
jéhez mérten a birodalmi összköltségekhez, ezért a több adót fizető tartományokat 
kell előnyben részesítenie. II. József határozottan jelezte, hogy ez a gyarmati 
rendszer addig marad érvényben, amíg a magyar nemesség nem adózik. Vi-
szont: „Ha ez a szeparatista rendszer fennmarad, Magyarország emancipációja 
lehetetlen" - hangoztatta Berzeviczy, miközben az 1802-es és az 1807-es diéta 
követeléseihez csatlakozott, amikor követelte a köztes vámhatár eltörlését, és a 
szabadkereskedelmet. Ebben minden bajok gyógymódját látta. Jellemző, hogy 
nyomtatásban megjelent műveiben a szabadkereskedelem melletti érvei doktrí-
nér jellegűek voltak, a megyei közönséghez intézett érvelésében az elméletet 
már gyakorlati észrevételekkel hitesítette. Jelezte, hogy a háborúval járó „lázas 
exaltatio" u tán válság következik, amin csak a szabadkereskedelem segíthet, 
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a külhatalmakkal szemben óvatosan és kölcsö-
nösségi alapon kell eljárni. A köztes vámhatár megszűntetése miatt kieső jöve-
delmek pótlására pedig Berzeviczy a következő javaslatot tette: számítsák ki, 
hogy milyen bevétel folyt be a vámokból, és ezt a kieső összeget a nemesség té-
rítse meg a subsidiumok példáját követve, ugyanakkor ő maga is járuljon hozzá 
az útkészítés költségeihez. A műveletet a diéta által választott bizottság irá-
nyítsa, és szólhasson bele a kereskedelmi szerződések megkötésébe is.171 

Berzeviczynek ez a tervezete tehát a rendi alkotmányossággal való együtt-
működés igényének jegyében született. Bécsben nem is vették jó néven, hogy 
korábbi véleményét a megyével is elfogadtatta. A kabinet „az önző pár t" zsaro-
ló politikájának megnyilvánulását látta benne, és némi elégtétellel állapította 
meg, hogy kedvező az idő arra, hogy ezeknek a törekvéseknek megálljt paran-
csoljanak.172 Ezt Berzeviczy is érzékelte, megint a központi hatalom felé orien-
tálódott. A diktatúrára képes erőt — a napóleoni intermezzo után — változatla-
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nul a bécsi udvarban kereste, és 1811-12-ben valóságos publicisztikai offenzí-
vára készült - egyes kormányzati körök helyeslésével. DánB, nyugalmazott ud-
vari tanácsos ajánlotta Őfelsége figyelmébe, kellő körültekintéssel értelmezve 
Berzeviczy Gergely korábbi munkáit, amelyekben sok minden nem nyerte vol-
na el a legmagasabb tetszést. DánB egyben arra akarta rávenni Berzeviczy Ger-
gelyt, hogy recenzeálja a magyar alkotmányt támadó munkákat.173 Ugyanakkor 
oroszlánszerepet játszott abban, hogy németül is kiadják a parasztok helyzeté-
ről szóló 1806-os latin munkát. Ezt Genersich János fordította le latinról né-
metre,174 DánB pedig a további javításról gondoskodott, és 1811 novemberében 
már meg is küldte a szerzőnek a kész fordítást.175 Armbruster, udvari t i tkár a 
rendőrminisztériumban pedig még 1812 augusztusában is kiadással bíztatta a 
szerzőt.176 Az államrendőrség először csak megérdeklődte a Magyar Kancellári-
ánál, hogy miért kobozták el a latin művet, és nem érte be a válasszal, hogy a 
munkát Magyarországon a cenzűra megkerülésével adták ki.177 Aztán közölte a 
kancelláriával, hogy a bécsi cenzor engedélyezte ezt „a király és az emberiesség 
alapelveinek megfelelő" értekezést, amelyet úgy kellene kiadni, hogy ne tüntes-
sék fel a kiadási helyet. Nyílván azért, mert ha Bécsben jelenik meg, akkor már 
eleve taszítja a magyarországi olvasót, sőt eltűnődhet azon, hogy itthon betil-
tott mű miként láthatott napvilágot éppen Bécsben, amikor Őfelsége Schlachta 
Ferenc ügyvéd jogi kompendiumának kiadását a földesúr-paraszt viszonyáról 
nem engedélyezte, és a szerző csak úgy kapta vissza a kéziratot, hogy nyilatko-
zatban fogadta meg a közlésről való lemondását,178 és ezek u tán került a Szé-
chényi Könyvtárba.179 Az államrendőrség Berzeviczy könyvének kiadása érde-
kében viszont kitett magáért. A Kancelláriához intézett átiratában azt fejteget-
te, hogy a tárgyat mértéktartással és körültekintéssel taglalja, és különben is 
„nem a népnek, hanem csak a művelt olvasónak szól". Csak éppen a könyv sor-
sáról szól bevezető elhagyását javasolta. A Kancellária viszont a leghatározot-
tabban elutasította a mű kiadását. A kancelláriai votumot Cziráky Antal, a ren-
di-királyi dualizmus harcos egyénisége fogalmazta meg, aki kifejezetten hang-
súlyozta, hogy a Kancelláriának nem feladata a recenzió, mégis azt írt, és így ő 
is részese a nagy vitának. Cziráky nem tagadta, hogy Berzeviczy művében „van 
igaz és jó", de a parasztság helyzetének, államhoz és földesúrhoz való viszonyá-
nak a bemutatása „a legkevésbé sem hű, hanem inkább alapvetően túlzott koz-
mopolitizmussal pártosan készült és nyilvánvalóan hibás". A szerző az úrbéri 
viszonyokról szólva nem említi, hogy a maradványföldek használata és a szer-
ződések a paraszt számára előnyösek, elfelejti, hogy a papot nemcsak a parasz-
tok tar t ják el, hiszen a földesúrnak patrónusi kötelességei vannak, nem is be-
szélve az alapítványokról. A szerző nem említi, hogy a városok is viselik az álla-
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mi terheket. Az pedig sehol sem fordul elő, hogy a földesúr az elhalálozott job-
bágy örökségének harmadát megkapná, csak akkor örököl, ha nincsenek köz-
vetlen örökösök. A szabadköltözési jogot a földesúr nem korlátozhatja, úrbéres 
földet nem vonhat el, nem igaz, hogy a paraszt nem hivatalképes, mert a pa-
raszt fia börtönőrtől bíróig minden városi hivatalt betölthet, a megyékben is le-
het kistisztviselő, továbbá a papi, irodalmi, kereskedői, katonai pálya nyitott, 
az országos hivatalokban pedig titkárságig emelkedhet, és még fölé is, ha meg-
nemesítik, tehát minden hivatalt betölthet, amelytől a törvény nem tiltja el. A 
szerző szerint nincsenek a parasztnak személyes jogai, holott az 1802:20. tör-
vény szerint perelhet. A földesúr nem büntetheti önkényesen a parasztot, mert 
köti a törvény, az urbárium és az úriszék, ahol megyei bírók és esküdtek van-
nak jelen, a megyei fiskális pedig védi a parasztot, a per itt nem ér véget, az úri-
széki pert fel kell küldeni a megyéhez, és onnan lehet fellebbezni a Helytartóta-
nácshoz, a Magyar Kancelláriához, tehát Őfelsége színe elé lehet vinni az 
ügyet. Berzeviczy számítása a paraszti bevételekről azért hibás, mert nem a 
paraszti haszonvételt, hanem a földesúrét lehet csak áruba bocsátani. Sok a 
túlzás abban, amit a portális adózásról ír, bár valóban sok a visszaélés és az 
önkényes mozzanat, amit helyesen jelez a szerző, csakhogy az idő és a körülmé-
nyek akadályozták meg az adóreformot. A diétái határozatokat tévesen ta r t ja 
alaptörvényeknek, és így a munka tele van a „legtévesebb fogalmakkal és néze-
tekkel". Ha pedig az államrendőrség ellenkező véleményen van — hangsúlyoz-
za Cziráky —, akkor a Kancellária Őfelségéhez fordul.180 Idáig már nem jutot t 
az ügy. 

Egyébként Armbruster is tudhatta, hogy Berzeviczy latin művét betiltot-
ták. És nemcsak azért tudhatta, mert a Polizeihofstelle tanácsosa volt, hanem 
azért is, mert lapjában közölt egy olyan cikket Berzeviczyről, amelyben ezt vilá-
gosan jelezték.181 Ez a cikk egyben arról is tudósított, hogy kéziratban elkészült 
már az osztrák monarchia államhatalmának erősítéséről szóló értekezés. És 
még azt is megtudhatták az olvasók a Berzeviczyről szóló cikkben, hogy „nyílt 
szabadelműsége" (offene Freymüthigkeit) miatt sok találó cikke nem jelenhe-
tett meg. A helyzet paradoxona, hogy az az egyébként szintén szepességi Glatz 
Jakab írt így, akinek Németországban kiadott magyarországi „szabadelmű" út i 
észrevételei182 miatt meggyűlt a baja a főhatalommal, de aztán Bécsben vállalt 
lelkészi állást, és az ottani evangélikus élet megújítója lett. Armbruster viszont 
posztjozefinista reformelképzelései érdekében maga is megengedett magának 
egy kis „szabadelműséget". Azt viszont nem tudni, hogy mit szólt ahhoz, hogy 
mit szólt Berzeviczy és Rumy közös csínytevéséhez. Ez utóbbi ugyanis lefordí-
totta németre Berzeviczynek a magyarországi iparról és kereskedelemről szóló 
latin nyelvű értekezését, amelyet Bécsben nem néztek jó szemmel, és ezt a 
művet 1812-ben kiadták Weimarban, aminek nem örülhettek Bécsben. 
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181 J. Glatz: Gregorius von Berzewiczy. Annalen der Literatur und Kunst in dem Oester-

reichischen Kaiserthume, 1811. I. 246. 
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Berzeviczy Gergely a saját út já t járta, kedvező hátszéllel - legalábbis azt 
hitte. Felment Bécsbe is.183 De a magas kapcsolat egyelőre semmiféle kézzel fog-
ható eredménnyel nem járt. Viszont munkakedve fokozódott. Elkészítette az 
1811-1812-es diéta történetét.184 Armbrusternek még azt ígérte, hogy levélfor-
mában írja meg,185 de miután nem jutot t el a diétára, így nem is tudta élmény-
szerűvé tenni mondanivalóját. Az ígért műből értekezés lett: legunalmasabb 
munkája, mert érződik az ^öncenzúra bénító hatása, de paradox módon részben 
ez teszi érdekessé, részben pedig egy-egy antifeudális kritikai kirohanás. Hogy 
bizonyos kérdésekben ne kelljen állást foglalnia, — mint elöljáróban vallotta — 
a kiadott diétái iratokat kivonatolta, és a kivonatot néhány megjegyzéssel kí-
sérte. Ugyanakkor olykor gondosan csoportosította az adatokat. így például 
már az elején — egyfajta statisztikai demagógiával élve — kiszámította, hogy 
milyen sokba került a diétái követek napidíja, amit az adózók fizetnek, miköz-
ben még súlyos terhek nehezednek rájuk, és a szenvtelen objektivitás látszatá-
val jelezte, hogy a királyi előadások miként fejtik ki az egész országot súlyosan 
érintő devalváció előnyeit. Majd később hasonló szenvtelenséggel jelezte, hogy 
a követi kar szerint a devalvációval az ország vagyonának 4/5-e elveszett. Saját 
véleményét nem fejtette ki. Abban a kérdésben sem, hogy a követek felvetették 
a miniszteri felelősség követelményét. Amikor viszont a nemesség az állami 
adópréssel szemben parasztvédő szerepet játszott, már megjegyezte: „mint ál-
talában szép szavak, és csak szavak". Az országos sérelmek kapcsán csak a ma-
gyar nyelv kérdésében nyilatkozott meg hosszabban, a magyar nyelv hivatalos-
sá tételét célzó igyekezetet úgy minősítve, hogy „vesszőparipa, és annak is kell 
maradnia". És azt hangsúlyozta, hogy Magyarországon a többi nemzet és nyelv 
hasonnló jogot élvez, mint a magyar. A nem magyar is „politikailag magyar 
(Ungar), mint a magyarul beszélő magyar". Az ország lakosságának alig egyne-
gyede magyar anyanyelvű, „és ebben az értelemben nincs magyar nemzet, csak 
magyar birodalom". Az eredeti lakosok a szlovákok, a románok és a szerbek 
„részben őslakosok, részben társpolgárok (Mitbürger)". „Milyen jogon lehet 
nyelvüket elvenni, és magyar nyelvre kényszeríteni?" A hivatalos nyelv a latin. 
„Csak miután II. Józsefbe akarta vezetni a német nyelvet, és miután beköszön-
tött a jozefin [mármint antijozefin] reakció, tört fel a magyar nyelv uralkodóvá 
tételének igyekezete. De József császárnak sok nemesebb érve volt a német 
nyelv mellett, amilyenekkel a magyar nyelv nem rendelkezik, és nem is fog." 
Önmagában nemes és igazságos állásfoglalás, de az adott kontextusban célza-
tos. Mint József nádor dicsérete is. Berzeviczy Gergely szerint „a Nemzeti Mú-
zeum az ő alkotása". Ezért „méltányos lenne Museum Hungáriáé Josephinum-
nak nevezni". Széchényi Ferenc érdemeinek kisebbítése is célzatos. Jellegzetes 
antiarisztokratikus megnyilvánulás lehet. Nem is túl ildomos, mert mindenki 
elismerte Széchényi könyvtáralapító érdemét. Genersich János például úgy 
gratulált Rumy Károly Györgynek majdani irodalmi pályájához, hogy külön 
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kiemelte a katolikus mágnások érdemeit, és természetesen a Széchényiét, aki 
„a király jóváhagyásával könyvtárát a nemzetnek adományozta".186 

De az is lehet, hogy Berzeviczy a nádor helyzetét akarta erősíteni. Kérdés, 
hogy miért? Melyik nádort akarta erősíteni, azt, aki az udvari körök nyomása 
alá került, mert alkotmányos törekvéseit nem nézték jó szemmel, vagy azt, aki 
felléphetett volna a rendi alkotmány ellen? Úgy tűnik, mintha az utóbbit. 

Az alaptézis: az alkotmány csak „lepel". „Mert sok remek, felvilágosult, nagy 
tudású, nagylelkű ember vett részt ezen a diétán, olyanok, akik nemcsak nemesek, 
hanem valóban nemesen gondolkodtak, de egy elkülönült kiváltságos kaszt elmos-
sa az egyesek egyéniségét, és nem ritkán ellentétes karaktert vesz fel." 

Alighanem ez a kulcsmondat. Jelzi, hogy Berzeviczy Gergely gondolkodási 
formája mennyire a tipologizáló és globalizáló egyén- és társadalomszemlélet felé 
hajlott, és jelzi, hogy a nemességet képtelennek tart ja a reformra. Jelzi azt is, 
hogy korábbi antiarisztokratizmusa általános nemességellenességbe váltott. A 
diéta már nem más, mint „a megyei követek diktatúrája", önzésük „a patriotiz-
mus álarca" mögé bújik, „a kapitalisták túlereje" érvényesül, ugyanis „a diéta hi-
telezőkből és adósokból áll". Viszont a kivételről, a sok másként gondolkodóról 
nem tudunk meg semmit. Úgy tűnik, mintha ezek összefogásában nem bízott 
volna, mintha ők csak egy felülről jövő fordulatban segédkezhettek volna. 

A kapitalisták ostorozása azért különös mozzanat, mert maga Berzeviczy 
Gergely is az árutermelés híve és részese volt. Igazában nem derül ki, hogy a 
kapitalistákat miért kárhoztatta. Nyilván az uzsora miatt, amivel más alkalom-
mal egy kisebb eszmefuttatás erejéig foglalkozott.187 Kár, hogy nem találta meg 
a középszintet a világboldogító elméletek és a gazdálkodás napi gondjai között, 
és nem írt egy életszerű munkát a saját és a hozzá hasonló birtokosok gazdálko-
dási technikáiról, konkrét gyakorlatáról. A paraszti világ problémáit sem tár ta 
fel mélyebben, hiszen nem igazán elemezte a földesúr és a paraszt viszonyát. 
Holott könyvtárában ott találjuk Garve könyvét is a parasztok jelleméről.188 

Mintha úgy érezte volna, hogy ez a mű jól illik a magyarországi viszonyokra is. 
Hiszen kétségtelen esprit de corps jellemzi a parasztságot, zártan élnek egymás 
közt, ahol új ipart sikerül meghonosítani ott, ott szorgalmasabbak lesznek, bár 
a régi viszonyokhoz ragaszkodnak, a jómódúak büszkék, külön kasztot alkot-
nak, a földesúrral szemben bizalmatlanok, az államnak vigyáznia kell, hogy 
jogtalanság ne sújtsa a parasztokat.189 De míg Garve csak sugallta a reformot, 
Berzeviczy olykor kifejezetten követelte, a paraszti sors mostohaságának ecse-
telése is a radikális reformot szolgálta. Ugyanakkor erősen ideológiai síkon is 
mozgott, az elvont eszmék magasából adott tanácsokat a főhatalomnak, de sa-
já t illetékességének és szakértelmének korlátait is tudván, nem bocsátkozott 

186 MTAKK, MIL 4-19/15. (1803. febr. 22.): Wer sollte es glauben, daß wir diese Aussicht 
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und durch Eröfnung ihrer zahlreichen Bibliotheken zum öfentlichen Gebrauch allein Freunden 
der Litteratur in Ungarn so wohlthätig werden. 
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kockázatosnak tűnő publicisztikai csatározásokba. Bécsben ugyan szerették 
volna, ha recenzeálja a magyar alkotmányellenes könyveket, de ő nem vállalta. 
„Nem tudom vállalni Gustermann művének recenzióját, — írta Rumynak 1813 
márciusának elején — a mű túl tudományos nekem, olyan alapos tudást köve-
tel, amellyel a recenzeál áshoz nem rendelkezem. Olyan tárgy ez, amely a dié-
tán is szóba került, számomra illiberálisnak tűnő módon."190 A diéta ugyanis 
Gustermann ellen kemény fellépést sürgetett. Kovachich Márton György vas-
kos értekezést írt Gustermann kétkötetes műve ellen, és részletesen taglalta 
annak mind a 238 fejezetét, illetve paragrafusát. Kovachich, Kazinczy és Ber-
zeviczy egykori barátja, aki a magyar Jakobinusokkal" is jó viszonyban állt, a 
Szekfű Gyula által „felvilágosodott rendiség"-nek nevezett irányzat ideológusa-
ként érvelt, valóságos tojástáncot járva a fogalmi aknamezőn.191 Kovachich ér-
velése elhárító, védekező és kitérő jellegű. A szerződéselméletet viszont követ-
kezetesen képviselte. (Persze nem Rousseau-ra, hanem az O- és Újszövetségre 
utalt.192) A nemesi adómentességet nem védelmezte teljes hévvel, de jelezte, 
hogy az ország azzal nem nyerne, ha még a nemesség is adózna. A rendi alkot-
mányosság mellett pedig úgy érvelt, hogy egyben átmagyarázta, miközben meg 
is ret tent az átmagyarázásnak a népszuverenitás követeléséhez vezető logikus 
fejleményeitől. A diétái követ szerinte nemcsak a nemességet, hanem a népet és 
a nemzetet is képviseli, de a diéta mégsem demokratikus, és nem is lehet.193 

Nem tudni, hogy Berzeviczy, ha tudomást szerez Gustermann-cáfolatáról, 
akkor szóvá tette volna a cenzúra tiltó illiberalizmusát, igaz, úgy tűnik, a szer-
ző nem is kísérletezett a kiadással. Berzeviczynek azonban óvatosnak kellett 
lenni, hiszen 1813-ban még nem dőlt el Napóleon sorsa sem. Családi problémái-
ra hivatkozva, nem fogadta el Széchényi Ferenc felkérését sem, hogy együtt te-
gyenek nyugat-európai körutat, ugyanakkor kíváncsian várta, hogy majd tudó-
sítják, miként alakul a francia parasztság helyzete, továbbá Angliában milyen 
az ú j rendszer, és miként uralkodnak a tengeren.194 
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Amikor viszont a világtörténeti helyzet tisztult, Berzeviczy 1814-ben gyorsan 
összefoglalta az északi kereskedelemről szóló 1808-as könyve tanulságait, és 
művét „alázattal" a bécsi kongresszus elé terjesztette.195 Aztán mintha úgy vél-
te volna, hogy most már nyugodtan dolgozhat a nyilvánosság számára. Igaz, ke-
serűen nyugtázta, hogy az északi kereskedelemről szóló munkája nem fogy, és 
pusztába kiáltott szó - mint Teleki Lászlónak írta 1815-ben.190 Két év múlva 
Dessewffy József fordításában magyarul is napvilágot látott.197 És ekkor már 
két éve annak, hogy Berzeviczy hozzáfogott élete „fő művéhez",198 amelynek 
„Magyarország panorámája" címet adta. A munka gondolata már korábban is 
foglalkoztatta, valamikor a századfordulón fel is vázolt egy szerkezetében ha-
sonló latin nyelvű munkát , „Milyen Magyarország alkotmánya és milyennek 
kellene lennie" címmel.199 A vázlat szerint Payne, Mirabeau, Kant gondolataira 
épült volna a mű, és azzal ért volna véget, hogy az ipar és kereskedelem akkor 
virágozna, „ha nem lennénk az Osztrák Monarchia része". Ez a remény 1809-
ben fel is villant egy pillanatra. Most viszont alkalmazkodni kellett a bécsi 
kongresszus világához. 

Berzeviczy Gergely nagy művében nemcsak saját tapasztalatainak a szin-
tézisét akarta összefoglalni, hanem a történelemét is. Mert — szerinte — ugyan 
minden kormányzati formában van használható elem, de a legjobbnak a követ-
kező „eszközök" alkalmazását tartotta: 

„1. Örökös monarchia, koncentrált, korlátlan kormányzati hatalom a jó elő-
mozdítására, a rossz megakadályozására, a lehetséges visszaélésben aka-
dályozva «alkotmányos törvények, népképviselet, arisztokrác» választott 
arisztokrácia «és jól rendezett», népképviselet és a közjót célzó alkotmá-
nyos törvények által; 

2. Jólét, kultúra, moralitás, «felvilágosodás», hazaszeretet, ami nemcsak 
egyes kevesekre korlátozódik, hanem amennyire lehet, kiterjed az egész 
népre; 

3. Virágzó mezőgazdaságra alapozott ipari és kereskedelmi gazdagság; 
4. Európa számára, ahol a keresztény egyházak többféle szertartásra oszla-

nak, vallásszabadság, az egyházak elismerése Krisztus kifejezett szóza-
tának megfelelően."200 

A kihúzások — amelyeket ékes zárójelbe te t tünk — arra vallanak, hogy 
optimizmusa azért némi öncenzúrával párosult. Bizonyos szavakat, amelyeket 
„fent" nem szerettek hallani, mint alkotmány, felvilágosodás, kihúzott, ugyan-
akkor a későbbiekben tartalmukat kifejtette. Sokat jelez egy kis elírás, az, hogy 
bevezetőben „Religion und Glaube" helyett azt vetette papírra, hogy „Resig-
nazion und Glaube". A vallás tehát már rezignáció volt. Viszont remény forrása 
lehetett a haladás-hit. „Az evolúció az emberi és a fizikai természet törvénye: 
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minden úgynevezett forradalmunk nem más, mint evolúció," amely „a legma-
gasabb isteni cél" felé tart, és az isteni, valamint az állami célnak egybe kell es-
nie a kormányzat igazi hasznára.201 Ez a történelem tanulsága. Emellett szól-
nak a példák. Az az ország közelít a célhoz, ahol erős a központi hatalom, erős a 
város, polgárjoggal rendelkezik a paraszt. Nem véletlen, hogy az osztrák her-
cegség legyőzte a nála nagyobb Magyarországot, és messze túlszárnyalta. „Ha 
Magyarországnak koncentrált kormányzata lett volna, ha a privilegizált rendek 
túlereje nem nyomta le volna oly mélyen a parasztságot, ha a tomboló valláshá-
borúk nem vetették volna annyira vissza, akkor a magyar birodalom a Dunától 
délre a Fekete- és a Földközi-tengerig minden országot bekebelezett volna, és ha-
talmát Európára, Ázsiára és Afrikára kiterjesztette volna."202 

A munka túlnyomó részét kitevő történelmi eszmefuttatás a hanyatlásról 
szól, az elszalasztott lehetőségről. Van benne cinizmus, és annak kritikája is. 
Attila világhódító diktátor, „nem rosszabb, mint a népvándorlások más vezető-
je, de tevékenyebb, okosabb és hatalmasabb; ma senki sem szól mellette, csak 
ellene; ha birodalma fennmaradt volna, másképpen beszélnének róla". A ma-
gyarok, „a mi ázsiai ős-ősatyáink" főleg fegyverrel hódították meg az országot, 
„de részben szerződésekkel és házasságokkal, valamint egyesülve az itt maradt 
hunokkal és avarokkal". A fejedelmek országa föderatív jellegű volt. Megindult 
a keleti kereszténység terjedése. „A keleti gondolkodásmód a magyarok számára 
honosabb volt, kevesebb ellenkezéssel vették volna fel a kereszténységet."Géza és 
főleg István fordulatot hozott. Németeket emeltek maga mellé. Rákényszerítették 
a kereszténységet a magyarokra, akik „gyűlölték a kereszténységet a németek mi-
att, és a németeket a kereszténység miatt". íme: „A vallási kényszer soha sem ho-
zottjót, soha sem járt jó következményekkel, mert a kényszer és az erőszak felhá-
borítja a lelket, a meggyőződést és a szellemi szabadságot. A magyarok felvették 
volna a kereszténységet, csak némileg később, és ez jobb gyümölcsöket termett 
volna."203 Az egyháznak adott adományok és a tized kötelezettsége, annak ellené-
re, hogy a kereszténység felvételével a jobbágyságból szabadulást biztosított, de 
belső ellenkezést szült, a tömeges keresztelkedés képmutatáshoz vezetett, és rom-
bolta a régi erkölcsöket. A latin nyelv felvétele „a nemzeti kultúra számára rossz 
következményekkel járt, és egyik fő oka a nemzeti kultúra fejlődésében való aka-
dályoztatásnak. " Igaz, a magyarok miután rabló háborúik során hatalmas szám-
ban hoztak be rabszolgákat, így a — „sokféle és különböző nemzetekből" álló — 
lakosság kisebbik részét alkották.204 Magyarország története pedig elsősorban ki-
rályok története lett Berzeviczy Gergely elbeszélésében, amelyben társadalmi 
„rendek", intézmények, felekezetek, jogviszonyok nagy szerepet kaptak. 

„István erősen megalapozta a királyi hatalmat és a nép jólétét, de mind-
kettő rövid ideig tar tot t és hamar veszendőbe ment." Az államszervezésben a 
korabeli német alkotmányt utánozták. Az elidegeníthetetlen királyi birtokokat 
a comesek mégis felosztották egymás között, és ezzel kialakult az oligarchia. 
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István politikai tévedése volt, amikor azt hitte, hogy az egyházi javak egyben ál-
lami javak. A képlékeny trónöröklési rend mellett a világi és egyházi hatalmas-
ságok vetélkedése anarchiát hozott. Az „oligarchia Magyarországot évszázad-
okra visszavetette, a királyi hatalmat és a népet, éspedig a polgárokat és pa-
rasztokat elnyomta."205 A gyengekezű királyok alatt pedig a szomszédos hatal-
mak pártjaik révén állandóan beleavatkoztak Magyarország ügyeibe. Az 
Aranybulla révén a király „az oligarchia eszköze lett".206 Csak a „természet ál-
dásának" köszönhető, hogy Magyarország fennmaradt. Róbert Károly és Lajos 
király viszont megfékezte a klérust és az arisztokráciát. Lassan begyógyultak a 
sebek. Lajos pedig újabb területeket hódított meg. Igaz: „Kár, hogy figyelmét 
nem fordította jobban Konstantinápoly felé, a Dunától lefelé egészen a Feke-
te-tengerig, ahol a legszebb és leghasznosabb szerzeményekre kellett szert ten-
ni, és azt kell ma is." Zsigmond uralkodása alatt azonban visszatért az ország 
„boldogtalan sorsának régi kerékvágásába".207 A király „természetes fia", Hu-
nyadi János lett viszont az „a szikla, amelyen megtört a törökök túlereje".208 

Mátyás még nagyobb volt, de u tána csak a közmondás maradt: „Meghalt Má-
tyás, oda az igazság." Az 1514-es „tumultúozus háború" után a parasztokat 
örökre röghöz kötötték, adóikat emelték, hivatalokból kizárták őket. A klérus 
és a nemesség vonakodása miatt bekövetkezett a mohácsi „furcsa csata". Ami a 
törvényeket illeti, a Corpus Juris kaotikus. A Hármaskönyve már rendszeres. 
És „miként Werbőczy a maga idejében a rendelkezésére álló anyagból nyomta-
tott művet hozott össze, úgy kellene most a kaotikus zagyvalékból hasonlót 
kialakítani."209 

1526 után 200 évig állandó háborúk dúltak. Mindennek rákfenéjeként a 
vallásos fanatizmus jelenik meg. Szigetvárat „talán" azért hagyták sorsára, 
mert Zrínyi Miklós evangélikus volt.210 Ferdinánd és Miksa „a maga humánus, 
liberális érzése" ellenére azért nem tudott vallásbékét teremteni, mert a pápa-
ság és a jezsuiták ebben megakadályozták. Ok az oka, hogy az evangélikusok 
Mátyás főherceg által Rudolf császárhoz továbbított panaszai nem találtak 
meghallgatásra. A felekezeti szabadságot biztosító bécsi békét viszont a diéta 
becikkelyezte, „államtörvényként fogadták el," és így „az alkotmány fő része", 
akkor is, ha a törvénykönyvben hiába keresik. Mátyás utódai már megint „a je-
zsuita alapelveket" követték.211 „A jezsuiták célja a hatalom", ezért akarták 
szétzúzni a magyar nemességet.212 Jellemző, hogy Berzeviczy Gergely munkája 
kéziratában olykor kihúzta az oligarchia kifejezést, és helyébe a semleges „ne-
mességet" írta be. Ennek a hitvédő szerepét pozitívan értékelte. De az is jellem-
ző, hogy Bocskairól sem írt sokat. Rákóczi Ferencnek még a keresztnevét sem 
írta le, a felkelésről sem értekezett, csak jelezte, hogy „a szécsényi konfede-
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rációs gyűlésben sok jót és találót határoztak el, József császár méltányosságra 
törekedéséről viszont bővebben írt.213 Károly viszont a szatmári békét Jezsu i ta 
kétértelműséggel erősítette meg".214 A pragmatica sanctiót pedig a nemesség és 
a papság megint előnyszerzésre használta ki a polgárok és nemesek rovására. 
Ez történt Mária Terézia alatt is, a királynő nemes szándékait meghiúsították. 
A jezsuita rendet ugyan feloszlatták, de „titokban tovább élt és hatott".215 

Berzeviczy Gergely igazi hőse II. József. Igazi erkölcsi felvilágosodás, ál-
lamhatalom, biztonság, jog és kötelesség mindenki számára, az emberiség bol-
dogítása - ezek vezették. De: „Az isteni gondviselés kiismerhetetlen végzései 
közé tartozik, hogy jótékony szándékai nemcsak félresikerültek, de reakcióként 
visszahatottak."216 Lipót viszont más útra lépett. „Az 1792-es országgyűlést — 
nem tekintve a heves reakciót —józsefi fény ragyogja be, iratai, amelyeket elő-
ször adtak ki, ezt bizonyítják, és rendkívül érdekes dokumentumot alkotnak. 
Ez az országgyűlés egyedül áll, mindent túlragyogva, mint egy fényes pont a 
magyar törvényhozásban." S bár Lipót nem fogadta az új koronázási kapitulá-
ciót, a törvények biztosították „a rendek nagy túlsúlyát. De ez a káros mozza-
nat a rendek többségét átható nemes szellem miatt, megszűnne," hiszen a tör-
vények „reformot rendeltek el és ezt az üdvös művet a diétái bizottságokra bíz-
ták, ami természetesen azóta nem haladt."217 I. Ferenc dicsőségesen túlélte „a 
félelmetes megsemmisítő rohamot". És a lényeg: „A belső országkormányzatról 
gondoskodni a viharos időkben nem volt idő. Most itt van: és a világ mohón 
akarja látni, hogy ebben a megújított, kikerekített Monarchiában és főleg Ma-
gyarországon mit tesz az uralkodó, aki 23 éves uralkodása veszélyeit oly nagy-
ként és bçldogan állta ki." Aztán egy év múlva beszúrta még Berzeviczy Ger-
gely, hogy a 24 éves ferenci uralom alatt milyen törvényeket hoztak. Ez rejtett 
kritikaként is értékelhető. Nyílt kritika viszont annak hangsúlyozása, hogy 
sem Mária Terézia, sem Ferenc nem akarták Lengyelország felosztását, és: „Ma 
sok túlzással beszélnek és írnak a legitimitásról: Talán jobb lenne arról hallgat-
ni. A legitimitás ellen éppen olyan szól, mint mellette: Ha valami Európában 
legitim volt, akkor az a lengyel állam volt, és mégis megsemmisítették."218 

II. József politikájának értékelésében a parasztvédelem kiemelt szerepet 
kapott. Ferenc viszont engedett a reakciónak, „a külső veszélyek miatt, kényte-
len volt a belső ügyeket a magyarországi hivatalokra bízni". Született ugyan 
néhány törvény a parasztok érdekében, de amit egyik kézzel adtak, a másikkal 
visszavették, és így a paraszt helyzete „valójában rosszabb" lett.219 Igaz, a világi 
nemesség már a királlyal háborúzni képes oligarchiát alkotott, de összefogott 
az egyházzal, hogy együtt akadályozzák a polgárság és a parasztság felemelke-
dését, „mert félnek a korszellemtől". Ami pedig a katonáskodást illeti, a törvé-
nyek kétértelműek, „senki sem tudja, mihez tartsa magát".220 A helyzetet sú-
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lyosbítja Magyarország gyarmati helyzete, és ez az egész Monarchiának veszte-
ség, mert „Magyarországon kétszeresével nőhetne az állami erő, az osztrák tarto-
mányokban már nincs több növekedés". Alkotmányváltozásra van tehát szükség, 
és a pragmatica sanctio elég alapot ad „a magyar alkotmánynak az osztrákhoz 
való igazítására". Ha a diéta nem hajlandó, akkor az uralkodó a koronázási 
eskü értelmében felléphet az állama java érdekében. Az Angliát megjáró Ber-
zeviczy Gergely okfejtésében érdekes színfolt annak hangsúlyozása, hogy a ma-
gyar alkotmány és az angol között „sok a hasonlóság," mégis Magyarország 
messze elmaradott. Ennek oka nem magyarázható Anglia sziget mivoltával, 
mert ezt kiegyenlíti Magyarország földjének termékenysége és az ország kedve-
ző helyzete Észak és Dél között. „Ha a magyar alkotmány úgy fejlődött volna, 
mint az angol, ha Magyarországon éppen úgy mint Angliában, a nép állampol-
gárságot nyert volna, ha az egyháznak és az arisztokráciának nem volna olyan 
túlereje a királlyal és a néppel szemben, ha a terheket egyforma mértékben vi-
selnék, ha az iparra és a kereskedelemre éppen olyan figyelmet fordítanának, 
mint Angliában, mennyivel másképpen alakult volna Magyarország sorsa!"221 

Már Istvánnak szabályoznia kellett volna a trónöröklési rendet, és alkotmányo-
san gondoskodnia kellett volna a polgárokról és parasztokról. így elmaradt vol-
na az anarchia, és vele a török hódítás, a vallásháborúk sora. 

A cselekvésre ösztönző következtetés a függeléknek nevezett rövid feje-
zetben olvasható: „Ha nem is lehet megmondani, hogy mi a magyar alkotmány 
és miben áll, elmondható, hogy mi a főbaja: éspedig az, hogy miként ezt az al-
kotmányt a privilegizáltak meghatározzák és védelmezik, nem illik az európai 
államrendszerbe és az Osztrák Monarchiába. Márpedig Magyarországot az 
Osztrák Monarchia többi államával amalgamálni kell. A jelenlegi alkotmányos 
vita az uralkodóval gordiuszi csomó. A megoldás: „A magyar alkotmány fő alap-
elveiből jól megalapozható az állam java: az aggályok visszaélések, mint a törté-
nelem tanúsítja. A nyilvánosság az igazság, az igazságosság, a közhaszon szép 
pajzsa. A magyar alkotmány alapelvei olyanok, hogy azokból könnyen egy an-
gol alkotmányt lehet kialakítani. Akkor beilleszkedhetne az európai és az oszt-
rák rendszerbe. Erre kellene elszánják magukat a magyarországi privilegizál-
tak, és egy országgyűlésen a reformot, mint azt oly sokszor törvényesen elren-
delték, végrehajtani. Saját haszon egyoldalú érvényesítése önzés és nem patrio-
tizmus. Az igazi patriotizmus kész a saját hasznát az államnak feláldozni. De ez 
nem szükséges: a privilegizáltak vesztesége nélkül növelhető a királyi hatalom 
és az adózók java, és ez Magyarország fő szükséglete."222 

Ez az adott helyzetben szómágia és jámbor óhaj. Logikai és politikai non-
szensz. Európában ugyanis sehol sem volt angol alkotmányhoz hasonló. A felül-
ről kiadott charták annyira hasonlítottak az angol alkotmányhoz, mint az oszt-
rák örökös tartományok alkotmányai - sehogy! Magyarországon még olykor 
jobban érvényesült a nyilvánosság, mint Ausztriában. Viszont a Berzeviczy 
Gergely által felvázolt kiút részben az 1830 után fellépő nemzedék politikája, 
amely azért egyvalamit nem akart: a királyi hatalmat növelni. Viszont az eddi-
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giekből kiderül, hogy ez úgy is értelmezhető, mint a kormányzati hatalom erő-
sítése. A Monarchia alkotmányosságához való igazodás pedig az egész Monar-
chia alkotmányossá tételét jelentheti, ami szintén bekerült az 1840-es évek ma-
gyar reformellenzékének programjába. Az idézett passzus Berzeviczy Gergely 
művének legizgalmasabb része, hiszen a polgári átalakulás programját nem el-
lenzéki, hanem kvázi-kormányzathű pozícióból adta elő, részben talán sponta-
neitásból, részben politikai számításból, és mindenekelőtt kemény nemességel-
lenességtől vezettetve, miközben az abszolutizmus dicséretét is nyújtotta. 
Programja és habitusa a majdani centralisták programjához és habitusához 
hasonlít, egy szóval: protocentralizmus. 

Nemességellenessége összetett, Eötvös József és a centralisták látásmódja 
felé mutat - mint ezt Fenyő István már a könyvészeti anyag birtokában kimu-
tatta.223 Mert egyrészt — mint a következő, a privilegizált rendekről szóló feje-
zetben — a mágnás és a köznemes előjogainak egyenlőségét hangsúlyozta, más-
részt „a szegény nemesek tömegét" egyszerűen így minősítette: „helytelen, 
utálatos, káros", nem tanulna mesterséget, nem akarnak jobbágytelken gazdál-
kodni, nem akarnak katonáskodni, inkább lopnak és csalnak, mert saját szemé-
lyes privilégiumaik védelmét élvezik.224 Nem lehet megrendülés nélkül olvasni, 
amint ötödik rendként a paraszti rendet nevezte meg,jelezve: „Szívem és fejem 
kényszerít arra, hogy ezt a rubrikát neki jutassam, de sajnos ez nem jut ki neki, 
mert magyarországi értelemben nem ember, nem tagja az államnak, hanem 
dolog, másnak a tulajdona".225 

A paraszti sors — külön fejezetben való — ecsetelése nem maradhatott el. 
Nem niond újat a korábbiakhoz képest, de keserűbb hangütéssel. Mária Teré-
zia szándékát, hogy szabályozni próbálta a paraszt úrbéres szolgáltatásait, va-
lamint azt, hogy a földesúr ellenében védeni kívánta a parasztot, természetesen 
nemes célként értékeli Berzeviczy Gergely. Ugyanakkor szerinte a szabályozás 
rontott a paraszt helyzetén, és nemcsak az. „...mivel korábban [— mármint az 
1760-as évek úrbéri szabályozása előtt —1 a földesúr parasztját lónak vagy 
ökörnek tekintette, amelyet ha jól tart , akkor jól dolgozik, most viszont a pa-
raszt a földesúr, a megye és a katonaság között őrlődik, egészében rosszabb 
neki, mint amikor örökös jobbágy volt. A paraszt egyedül fizeti az egész hadi-
adót, és egyedül viseli az újoncállítás kötelezettségét, ezenkívül a megyének 
járó adót, és évről évre nő, és sokkal nagyobb, mint az előző, az adó az elmúlt öt-
ven éven belül megtízszereződött, emellett még dolgoznia és fizetnie kell a föl-
desúrnak". Nem soroljuk tovább a rendszer bűnlajstromát, amelyet Berzeviczy 
Gergely oly gondosan állított össze, hogy megvonja a mérleget: „Ez afrikai em-
bertelenség." Az állam ilyen helyzetben nem tudja erőit kifejteni. A parasztság 
Berzeviczy Gergely szerint „fogyóban van", bár „a papírpénz korszaka kedve-
zett neki. Ha egyesek ebből meggazdagodtak, ez csak a többiek nagy nyomorú-
sága árán történt, akikből uzsorával mindent kiszívtak." Emellett a paraszt tel-
jesen ki van szolgáltatva a nemességnek. Igaz, hogy 1791-ben a diéta eltörölte 
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az örökös jobbágyságot, és bizottságot nevezett ki, hogy javaslatot dolgozzon ki 
a parasztok helyzetének rendezésére. „A magyar rendek nemes és dicséretes 
módon karolták fel ezt az ügyet, azóta is a diétákon kifejezésre ju t ta t ták nagy-
lelkű érzéseiket. A munkálat azonban még nem készült el, nem is lehet attól so-
kat remélni, mivel egy testület, még ha abból egyesek oly nemesen is éreznek, 
egészében soha sem fog saját érdeke ellen eljárni. Radikális kúrát nem vállal, 
Magyarországon a paraszti rendet és azáltal az egész államot senki más nem 
tudja felemelni, csak a király, királyi hatalmának teljességével élve."226 

Alighanem ebben a passzusban lelhetjük fel nemességellenességének ma-
gyarázatát, eltekintve mélylélektani tényezőktől. Viszont a nemesség reform-
képtelensége ellentmond némileg annak, amit fentebb állított, éspedig annak, 
hogy szerinte a nemesség vesztesége nélkül kivihető az átalakulás. Úgy tűnik, 
Berzeviczy Gergely lemondott arról, hogy a nemesség felfogja saját érdekeit. 
Márpedig az 1830-as évek reformmozgalma azt tanúsítja, hogy nem így történt, 
pontosabban azt, hogy az átalakulás hívei elég erősek lettek, hogy a nemesség 
nevében nyilatkozzanak, és járjanak el. Berzeviczy Gergely ezt eddigi tapaszta-
latai alapján talán nem tudta elképzelni, bár az 1790-es évek nemességéről, lát-
tuk, jó véleménye volt. Nem hitt abban, hogy a nemesség még egyszer hasonló 
szerepet játszhat? Vagy talán az uralkodó nemességellenes érzéseire játszott, és 
az uralkodó küldetéstudatát akarta erősíteni, ami egyébként megvolt, csak ép-
pen a társadalmi mozdulatlanság fenntartására. Igaz, a nemesség megadózta-
tásának gondolatával a bécsi kormányzati körök olykor előszeretettel foglal-
koztak. És Berzeviczy Gergely úgy látta, ezt a szándékot kell erősíteni. Ugyan-
akkor az is lehet, hogy Berzeviczy Gergely az írás hevében túlbecsülte a i^çmes-
ség erejét. Mert például a parasztság és nemesség arányát 30:l-re becsülte, és 
aztán miután újraolvasta a mondatot, kihúzta.227 Hiszen maga is tisztában volt, 
hogy irreális, tekintve a szabadparasztok és nemesparasztok viszonylag magas 
létszámát. Aztán statisztikai demagógiájával ellentmondásba került volna saját 
statisztikájával, amely szerint a józsefi népszámlálásban 7 milliónyi összlakos-
ságból 325 ezer a nemes, és az arány 21:1. Becslése, mely szerint a nemesség a 
föld 80%-át birtokolja, míg „a nép" csak 20%-át, szintén a statisztikai demagó-
gia eszköztárából való. 

A diéta szerkezetének és eljárási rendjének bemutatása összhangban all a 
nemesség és az egész' rendszer negatív megítélésével. „A magyar diéta legna-
gyobb fogyatékossága az, hogy a népet senki sem képviseli, és szavát nem hal-
latja."228 Legfeljebb az uralkodó segíti a parasztságot az igazságszolgáltatás te-
rén egy-egy királyi határozattal. A megye fő baja a közigazgatás és az igazság-
szolgáltatás összefonódása, emellett a rosszul fizetett tisztségviselők korrupt-
sága, és így „az újoncozás valóságos emberkereskedelem".229 Ezek u tán „szé-
gyellem magam, hogy meg kell mondanom: Magyarországon nincs büntetőjog, 
a büntető igazságszolgáltatás nyomorúságos, méltatlan és céltévesztett."230 
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A társadalmi és politikai bajokat mintegy fokozza a nyelvkérdés. A nyelv-
ről szóló fejezetet egészében lefordítjuk, hogy egészében próbáljuk értékelni: 

„Az utóbbi időben szenvedélyesen folyik a magyar nyelv kultúrája és ural-
mának biztosítása. Teljesen természetes, hogy a magyar a magyar nyelvet és 
saját nyelvét műveli, de Magyarországon hasonló joggal, ugyanolyan létszám-
ban vannak szlávok, németek, görögök, akiknek ugyanolyan joga van nyelvü-
ket beszélni. A királyság kezdete óta latin a köznyelv, az üzleti nyelv, a nyilvá-
nos nyelv, a birodalom nyelve. Latinul van minden törvény, oklevél, nyilvános 
államirat. Ebben az ércarisztokrata birodalomban ez szükséges arisztokrata 
nyelv, és különös, hogy ezt azok az arisztokraták nem látják, akik oly szenvedé-
lyesen törekednek a magyart általános és hivatalos nyelvvé tenni. De éppen 
ilyen különös az, hogy miután félévszázadon keresztül szinte szégyelltek ma-
gyarul beszélni és magyar viseletet hordani, József halála u tán egyszerre bekö-
szöntött a magyar nyelv és ruha bálványozása."231 

Ami a legérdekesebb lenne, az a magyarázat, így csak az értetlenség ma-
rad Berzeviczy Gergely értetlenségével szemben. Éspedig a kérdés: miért nem 
próbálta megérteni az anyanyelvművelés és nyelvkultusz szerepét? Miért nem 
szembesítette az érveket és az ellenérveket? Hiszen igencsak jó viszonyban állt 
a nyelvművelés olyan harcosaival, mint Dessewffy József, Teleki László és Ka-
zinczy Ferenc. Ha akarta volna, a szlovákokkal is lett volna kapcsolata. Hun-
garus etatizmusa akadályozta meg mindebben? Vagy a bölcs felismerése annak, 
hogy a megértés végtelen diszkusszióhoz vezethet? És ebben az esetben is vagy 
valamelyik nemzeti mozgalom mellett kell kikötnie, vagy pedig mereven elzár-
kóznia, és változatlanul hungarus etatizmusával ellensúlyozni a nemzetek 
meghasonlásának valóságát és lehetőségét. Tény: Berzeviczy Gergely modern 
társadalmi és politikai radikalizmusa hungarus konzervativizmussal párosult, 
az egykori pax hungarica továbbéltetésének következetes szándékával. Közben 
pedig modernizálni akart, és az éltető erőt a szabadkereskedelemben látta, ha-
zája számára az északi kereskedelem fellendülésében, mert „az Elba, az Odera, 
a Weichsel megfelelő, mindeddig kihasználatlan forgalmi lehetőséget kínálnak," 
és „ez új aranybánya lehet". Amire azért is szükség van, mert II. József intéz-
kedései ugyan „olyan magasba emelték az általános jólétet, amire addig nem 
volt példa," a papírpénz bevezetése is jó hatással volt, hiszen mindent jó áron 
lehetett eladni, amíg olyan nagy mennyiségben nem bocsátottak ki a papír-
pénzt, hogy ez „az eddigi előnyöket mind megsemmisítette".232 Az eddigi nyo-
morhoz még más is társul, az evangélikusokra (mármint a lutheránusokra és 
reformátusokra) nehezedő katolikus nyomás. „Általában az evangélikusokat a 
törvények ellenére ellenségesebben kezelik, mint a zsidókat, mert a zsidók val-
lásos ügyeikben sok mindent akadálytalanul megtehetnek, amiket azonban az 
evangélikusok csak hosszú küzdelmek u tán tudnak kivitelezni." (59.) Az imí-
gyen megszerkesztett munka végül a „Moralitás" című fejezettel zárul. Rövidre 
sikerült: „A moralitás az a szentség, amire az emberek törekednek. Igaz felvilá-
gosodás, művelődés, erény, nyugodt engedelmesség, részvétel az állami jólét-

231 MOL, P 53 129. cs. 94. t. 56/v. 
232 MOL, P 53 129. cs. 94. t. 57/v. 



ben, az igazságosság, emberszeretet, kötelességtudat iránti belső érzék - ezek a 
moralitás virágai és gyümölcsei."233 

A „Magyarország panorámája" című mű szenvedések panorámája, mert 
az ország története szenvedéstörténet - a moralitás magaslatáról nézve. Nem 
kétséges, Berzeviczy Gergely azt hitte, hogy alkotmányreformra kerülhet sor, 
és könyvével mintha ezt akarta volna legitimálni, és így egyben ennek a fordu-
latnak alakítója is akart volna lenni. Erre vall az alkotmányosság igenlése, és 
egyben a nemesség reformképtelenségének hangsúlyozása, ugyanakkor őfelsé-
gét, Ferencet is óvatosan bírálta, legalábbis eddigi politikáját. 

A kérdés, hogy miért nem adta ki Berzeviczy Gergely ezt a nagy művét, 
éppen annyira jogosult, mint az a kérdés, hogy miért adta volna ki? Vajon rájött 
arra, hogy a kor nem kedvez az ilyen hosszú lélegzetű politikai értekezések ki-
adásának? Egyelőre nem ez történt. Új távlatok nyíltak. Új távlatokat nyitott a 
birodalmi nagy- és kispolitika. 

Nagypolitika alatt értjük Metternich azon újra megújuló szándékát, hogy 
végre függesszék fel a magyar alkotmányt, és valamiféle összbirodalmi alkot-
mányosságot, pontosabban látszatalkotmányosságot alakítsanak ki. 1817-ben 
az államkancellár ki is dolgozta az alkotmánytervet, de Őfelsége nem is vette 
kézbe a javaslatot.234 Később erről Metternich úgy nyilatkozott József nádor-
nak, hogy „az általános béke helyreállta u tán fel lehetett volna használni a kö-
rülményeket Magyarország kifejlesztésére," de az ő ,jó szándékból eredt" elő-
terjesztései nem találtak meghallgatásra, mert „a magyar alkotmányos elem s 
az abszolút német elem" semlegesítette egymást, egyik mereven ragaszkodott az 
elavult alkotmányhoz, a másikat pedig az alkotmányellenesség vezette.235 Valljuk 
meg, Őfelsége bölcsebb volt hűséges szolgájánál és tanácsadójánál, hagyta, hogy 
az egész nagypolitikai kísérlet hadd fulladjon bele a kispolitika mocsarába. 

A kispolitika a rendőrséggel szoros kapcsolatban álló közírók szorgosko-
dásában is állt. A birodalmi széljárás változásának köszönhetően Hormayr át-
vehette az Archiv für Geographie szerkesztését, és minél több magyar vonatko-
zású cikket igyekezett közölni két magyar munkatársa, Majláth János és Med-
nyánszky Alajos közbenjárásával. Ezek talán többet tudhat tak a magasabb kö-
rökben folyó tervezgetésekről, Majláth kapcsolatban állt a titkosrendőrséggel 
is. Valamennyien — a maguk módján — a birodalmi állampatriotizmus légkörét 
próbálták erősíteni. Hormayr — bár sokáig az Allamkancellária udvari taná-
csosaként tevékenykedett — rendhagyó és független egyéniség volt. 1809-ben 
Tirol népét állította fegyverbe Napóleon ellen, aztán amikor 1813-ban részt 
vett az „Alpesi Szövetség" Napóleon-ellenes népfelkelést célzó szervezkedésé-
ben, Metternich becsukatta, hogy aztán kiengedje, és a maga módján megpró-
bálja hasznosítani. Hormayr ugyanis maga is az osztrák birodalmi „nacionaliz-
mus" elkötelezett híve volt, először erős magyarellenes érzelmekkel, később 
már egyre több rokonszenvvel viseltetett a magyarok iránt. A különböző lokál-
patriotizmusokat, identitásérzésformákat próbálta egyeztetni a Birodalom 

233 MOL, P 53 129. cs. 94. t. 59. 
234 Sked, Alan: The Decline and Fall of the Habsburg Empire 1815-1918. Longman, 1993. 25-30. 
235 Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből. 1823-1848. I. Bp. 1886. 40. 



iránti lojalitással. Bár a rendőrminisztériummal őjmaga is játszotta a maga 
játszmáját, hol elhallgatott egyes dolgokat, hol „igaz és őszinte" képet adott a 
fejleményekről, mint ezt 1816-ban János főhercegnek vallotta,236 akit Őfelsége 
az 1813-as tiroli szervezkedés miatt szobafogságra ítélt és húsz évig távol tar-
tott Tiroltól.237 Hormayr a nyilvános diszkusszió embere volt. 1810-ben mint 
cenzor támogatta Piringernek a magyar alkotmányt bíráló munkáját, és azt fej-
tegette véleményében, hogy a „hazafias magyarok már régóta sajnálják, hogy az 
udvar a tulajdonképpeni néppel vajmi keveset foglalkozott".238 És egyre messzebb 
ment a reformok követelésében. Célként vallotta meg a magyar Rumy Károly 
Györgynek: „szent tüzet gerjeszteni, a nyilvánosság fegyvereit éppen a fővárosban 
a sötétség mesterkedése ellen fordítani".239 Ez aztán természetesen odavezetett, 
hogy az 1820-as években is meghasonlott Metternich-hel és Bajorországba ment, 
onnan bírálva az osztrák birodalmi politikát. Addig is 1810-es években megbízható 
cenzort ültettek a nyakába, Gustermannt, ami jól jellemezheti a légkört. 

Hormayr és magyar munkatársai számára Berzeviczy Gergely volt az a 
közíró, akit mozgósítani lehetett. A kakaslomnici reformpolitikus élt az alka-
lommal. Nem kétséges, hogy a felvilágosodás táborából ő lett az a magyar köz-
író, aki az 1810-es években a legtöbbet publikálhatott. A Hormayr által szer-
kesztett bécsi Archivba egész sor cikket írt, ezekbe foglalta nagy művének gon-
dolatait, olykor kisebb-nagyobb részleteket ültetve át. 
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THE TRANSFIGURATIONS OF GERGELY BERZEVICZY 
(Remarks on the Ideas Concerning the Reform of the State, of Society and of the Army) 

by Ambrus Miskolczy 
(Summary) 

Gergely Berzeviczy (1763-1822) was the outstanding figure of Hungarian post-josephinism 
and protoliberalism, and the most active private politician. At first a champion of corporate noble 
rights, then, already a member of the noble reform movement, author of an anonymous manifesto 
upon independent Hungary. After the suppression of the Martinovics conspiration, he gave up his 
position at the Lieutenancy at Buda, retired to his estates below the Tátra mountain, and laboured 
indefatigably upon his plans aiming at the general reform of the country. Since he felt unhappy in 
the county administration, and thought that the county nobility was unfit for reforms, he expected 
the ruler to transform the feudal constitution through the force of arms and thus to introduce a mo-
dern institutional structure. He wrote by far the most detailed analysis upon the mysery of the 
Hungarian peasantry, which could be published in 1806. The bulk of his works remained 
unpublished, however, although he managed to have some of his smaller articles printed in the 
German press. He hoped that cardinal changes would be brought about by free trade. Consequently 
he accepted the close integration of Hungary into the Habsburg Empire, and became a defender of 
supranational imperial ideology, strictly rejecting all nationalisms based on language. Yet in 1809 he 
elaborated for Napoleon a plan of constitution, destined for a hopefully independent Hungary, whose 
propositions of liberating the peasantry resemble those adopted in 1848. At the same time he was in 
contact with and supported by members of the secret police of Vienna, although he was careful 
enough not to become a mere tool in the hands of the bureacratic absolutism. The activity of 
Berzeviczy is a good example of the fate of reforming zeal in an age and region when and where 
anti-reformism was the order of the day. His ideas only gained wider support from the 1830s on, 
when the modern Hungarian liberal movement began to dominate. His oeuvre thus became an 
element of continuity between Hungarian enlightenment and liberalism. 



Farkas Tamás - Maitz Péter 

NYELVI NACIONALIZMUS ÉS NÉMET CSALÁDNEVEK 
A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON* 

A névmagyarosítások nyelvi-ideológiai hátteréről 

1.) Bevezető megjegyzések 

Alábbi elemzéseink tárgya egy társadalomtörténeti jelenség — a hivatalos 
családnév-változtatások egyedi eseteiből kiformálódó névmagyarosító mozga-
lom — nyelvi-ideológiai hátterének vizsgálata. Ennek fontosságát az alábbi 
gondolatmenet alapján indokolhatjuk. 

A névváltoztatás alapját az egyén döntése képezi, de ehhez a 19. századtól a 
személynévhasználatot hivatalosan is szabályozó állam jóváhagyása is szükséges. 
A hivatalos családnév-változtatás aktusa e két tényező között megy végbe, de 
mindkettőt együttesen körülveszi az az adott történeti-társadalmi-ideológiai kon-
textus, mely viselkedésüket alapvetően megszabja, illetve befolyásolja. A névma-
gyarosítások történetének alakulása e három aktorú viszonyrendszerben értel-
mezhető, mely a gyakorlatban a kérvényezők igen összetett indokrendszereiben 
nyilvánul meg.1 

A névváltoztatások alapvető okai és céljai tehát nyelven kívüli tényezők. Mi-
vel azonban ezek kifejezetten valamely nyelvi elemre, a személy által viselt család-
névre irányulnak, a névváltoztatások vizsgálatában a nyelvi szempontú, közelebb-
ről: az adott névre irányuló megközelítéseknek is fontos szerepet szükséges szán-
nunk. A továbbiakban arra a kérdésre keressük tehát a választ, hogy mi minden, 
és miért lehet „kódolva" egy adott családnévben; miből fakad az, hogy azok lecse-
rélésének szándéka korára jellemző és akár mozgalommá szélesedő társadalmi fo-
lyamatokat indukálhatott. 

A családnevet, illetve annak használatát mint társas emberi viselkedési 
formát értelmezhetjük. Dolgozatunk elsősorban ennek szociolingvisztikai és 
szociálpszichológiai vetületeit, valamint az adott történeti nyelvi kontaktus-
helyzethez, illetve konfliktushelyzethez kötődő vonásait szándékozik nagyító 

Jelen dolgozat, mely egy hosszú távú, a vizsgált korszak családnév-változtatásainak teljes 
köm és komplex elemzésére irányuló, névtani és társadalomtörténeti indíttatású kutatási projekt ré-
szét is képezi, az OTKA T49095 számú pályázatának keretében és a Magyar Tudományos Akadémia 
Bolyai ösztöndíjának támogatásával készült. A tanulmány korábbi változatához fűzött értékes meg-
jegyzéseiért és tanácsaiért köszönetet mondunk Veliky Jánosnak, Kozma Istvánnak, Bartha Csillá-
nak és Juhász Dezsőnek. 

1 Minderről részletesen 1. Kozma István: A hivatalos családnév-változtatások indokrendszeré-
nek vizsgálatáról. Névtani Értesítő 29. (2007) 87-106. 



alá venni. Ezzel együtt kívánjuk szemléltetni azt is, hogy a családnevek haszná-
latának bizonyos formái és motivációi — külső, társadalmi és/vagy szociálpszi-
chológiai tényezők mellett — jelentős mértékben a nevek nyelvi felépítésében, 
szemantikájában és szemiotikájában gyökereznek. 

Itt is hangsúlyozni kívánjuk, hogy dolgozatunk tárgya rendkívül összetett 
jelenségkört takar, s e jellegéből fakadóan leírása és magyarázata szükségszerű-
en komplex és interdiszciplináris megközelítést igényel. Elemzéseink átté-
teles célja nem utolsó sorban éppen annak bemutatása, hogy 

1. egyfelől a hagyományosan a történettudomány és a nyelvészet egyes 
ágai, a névkutatás, valamint a kisebbségkutatás és részben más tudo-
mányterületek szűkebb illetékességi köréhez tartozó problémák vizsgá-
lata a többi diszciplína számára is releváns empirikus és elméleti felis-
merések lehetőségét hordozza magában; 

2. másfelől viszont, különösen az adekvát magyarázatok érdekében, leg-
alább ennyire fontos és szükséges az is, hogy az egyes diszciplínákon be-
lüli tudományos diskurzus se elszigetelten folyjon, hanem más, tárgyá-
nak szempontjából releváns szakterületek elméleti, módszertani és em-
pirikus kutatási eredményeinek reflektált és szisztematikus figye-
lembe vételével, vagy talán még inkább e diskurzusok részeként. 

A családnév-változtatások kutatása az utóbbi másfél-két évtizedben lát-
szik fellendülni mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalomban. Azokat a 
80-as évek második felének amerikai szakirodalmában olvasható megjegyzése-
ket, melyek szerint e témakör „a névtudomány egyik legérdekesebb és legke-
vésbé vizsgált területe", azonban „rendszerszerű vizsgálata gyakorlatilag még 
nem történt meg", a nemzetközi szakirodalomban olyan nagyszabású monog-
ráfiák követték, mint Lapierre franciaországi, Paikkala finn vagy Bering né-
metországi zsidó családnév-változtatásokról írott kötete.2 

Magyarországon a témakör kényes volta miatt a fordulat évét követően 
évtizedekig nemigen születtek ezzel foglalkozó tanulmányok; ezen időszakból 
jóformán csupán néhány névtani szempontú munkáról van tudomásunk. A 
rendszerváltás időszakától azonban megélénkült a magyarországi család-
név-változtatások kutatása is. Ezek a vizsgálatok jobbára egy település vagy ki-
sebb földrajzi egység, szűkebb időszak, adott társadalmi csoport vagy egy-két 
kiemelt szempont elemzésére korlátozódtak; kisebb méretű és nem az elsődle-
ges, legteljesebb forrásanyagon alapultak; kutatói pedig alapvetően megmarad-
tak egyetlen tudományterület keretei között. Más társadalomtörténeti (és hely-
történeti érdekeltségű) munkákat is követően a témakör első monografikus ha-
zai feldolgozását Karády Viktornak és Kozma Istvánnak köszönhetjük, emel-
lett pedig — és ettől függetlenül, de később ettől is inspirálva — a néwáltozta-

2 Az idézetek forrásai: Arthur Schern Change-ef-Name Petitions of the New York Courts: 
An Untapped Source in Historical Researches. Names 44. (1986: 3. sz.) 284; Ira Rosenwaike: 
Leading Surnames among American Jews. Names 48. (1990: 1. sz.) 32. A hivatkozott monográfiák: 
Nicole Lapierre: Changer de nom. Paris 1995. 388 lap; Sirkka Paikkala: Se tavallinen Virtanen. Suo-
malaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921. Helsinki 2004. 809 lap 
(utóbbi hazai ismertetései: Nyirkos István: Magyar Nyelvjárások 43. (2005) 149-153; Kovács Ottilia: 
Névtani Értesítő 28. (2006) 276-279); Dietz Bering: Der Name als Stigma. Antisemitismus im deutschen 
Alltag 1812-1933. Stuttgart 1987. 567 lap. 



tások nyelvi-névtani kutatása is komoly lendületet vett.3 A módszeres és inter-
diszciplináris vizsgálatok is elkezdődtek már, ugyanakkor számtalan részlet-
kérdés és szempont vár még kidolgozásra.4 

Alábbi elemzéseink a családnévhasználat többnyelvű, illetve allogén hát-
terű közösségekben megfigyelhető jellegzetességeinek, illetve ezek történeti 
változásainak kutatásához is kívánnak csatlatkozni. Vizsgálatunk tárgyát Ma-
gyarország német és/vagy jiddis nyelvű, a vizsgált korszakban azonban már a 
nyelvcsere előrehaladott stádiumában lévő, hagyományosan német családnevet 
viselő polgári beszélőközösségeinek névhasználata képezi a 19. század második 
felében, még inkább utolsó harmadában. Célunk azoknak a nagy horderejű, 
társadalmi méretű — azonban, mint látni fogjuk, elsősorban urbánus jellegű; a 
polgársághoz, illetve a polgárosodó rétegekhez kötődő — családnév-használati 
változásoknak a leírása és magyarázata, melyek az elemzett időszakban a vizs-
gálandó közösségeket jellemezték, tagjaik számottevő részének személynéwi-
selését befolyásolták. 

Dolgozatunk 2. fejezetében demográfiai és statisztikai adatok alapján fel-
vázoljuk a leírandó és magyarázandó problémát, áttekintve a 19. századi csa-
ládnév-változtatások legfontosabb kvalitatív és kvantitatív jellemzőit. Az ezt 
követő fejezetekben a jelenség szociolingvisztikai vonatkozású hát terét igyek-
szünk feltárni. A 3. és 4. fejezetben a szélesebb szociolingvisztikai hátteret 
vesszük nagyító alá, majd az 5. fejezetben, e háttérismeretek birtokában és a 
családnév szemantikai struktúrájából kiindulva igyekszünk magyarázatot adni 
a névmagyarosítások alapvető miértjeire. A 6. fejezetben a legfontosabb társa-
dalmi paraméterek tükrében meghatározzuk azokat a társadalmi csoportokat, 
melyekre a leírt családnév-használati változások jellemzőek voltak, s így egyút-
tal — implicite — azokat is, melyeket e változások nem, vagy kevésbé érintet-
tek. A 7. fejezetben összegezzük röviden a névváltoztatások legfontosabb eszté-

3 A névváltoztatások kutatástörténetéi-öl legújabban 1. Kozma István: A családnév-változtatás tár-
sadalmi funkciói és személyes motivációi Magyarországon a 19-20. században. In: Nyelvi identitás és a 
nyelv dimenziói. Szerk. Hoffmann István - Juhász Dezső. Debrecen-Bp. 2007. 131-145. A névmagyarosí-
tások történetének első nagy ívű áttekintése éppen e folyóirat hasábjain jelent meg: Kozma István-. Csa-
ládnév-változtatás és történelem (1894-1956). Századok 131. (1997: 2. sz.) 383-452. Karády Viktor-Koz-
ma István itt és később többször hivatkozott monográfiája: Név és nemzet. Családnév-változtatás, névpo-
litika és nemzetiségi erőviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig. Bp. 2002. 378 
lap. (Történeti, társadalomtörténeti és névtani szempontú ismertetései is tanulságosak lehetnek: Kápol-
nai Iván: Századok 140. (2006: 4. sz.) 1322-1324; Nagy Imre Gábor. Korall 3. (2003: 11-12. sz.) 323-331; 
Farkas Tamás: Magyar Nyelv 99. (2003: 3. sz.) 355-360.) A témakör nyelvi-névtani szempontú átfogó 
elemzése kéziratban: Farkas Tamás: A magyar hivatalos család- és asszonynév-változtatások (különös 
tekintettel a 20. század második felére). Doktori értekezés Bp. 2001. 421 lap. Egyes résztémákkal kap-
csolatban 1. a később hivatkozott tanulmányokat is. 

4 A témakör kutatási lehetőségeiről legszélesebb képet egy 2007. november 22-24. között Bu-
dapesten több tudományterület képviselőinek részvételével megrendezett konferencia nyújtott. Elő-
adásainak kötetté szerkesztett anyaga „Névváltoztatás - társadalom - történelem. A családnév-vál-
toztatások történetei időben, térben, társadalomban" címen megjelenés előtt áll (szerk. Farkas Ta-
más - Kozma István). Fő fejezetei, illetve témakörei: A névváltoztatások általános kérdései, Névvál-
toztatás a történelmi-ideológiai erőtérben, A családnév-változtatások csoportsajátos történetei, A 
családnév-változtatások helyi történetei, Névváltoztatás más országokban, A névváltoztatások képe 
az irodalomban, A családnév-változtatások kutatása. - A témakör kutatásához általában is 1. a kuta-
tócsoport jelenlegi honlapját: http://newaltoztatas.elte.hu. A tanulmány címéhez csatolt lábjegyzet-
ben említett kutatási projekt módszeres beszámolóját pedig 1. Farkas Tamás: The research of official 
family name changes in Hungary. In: Onomastica Uralica 7. Eds. István Hoffmann - Valéria Tóth. 
Debrecen-Helsinki 2008. 87-102. 



tikai, funkcionális és nyelvi elveit. Tanulmányunkat a vizsgált időszakot követő 
korszakokra való rövid kitekintéssel (8. fejezet) és néhány fontosnak tűnő el-
méleti-metodológiai jellegű következtetés levonásával (9. fejezet) zárjuk. 

2.) A probléma 

A német nyelv, a különféle német sztenderd és nem sztenderd (köznyelvi 
és területi, társadalmi) nyelvváltozatok anyanyelvként való használatának, a 
német-magyar kollektív kétnyelvűségnek a 19. században5 már több évszáza-
dos hagyománya volt Magyarországon. E többnyelvűségi helyzet kialakulásá-
nak hátterében azokat a migrációs folyamatokat találjuk, melyek a középkortól 
fogva több hullámban nagyszámú német anyanyelvű népességet hoztak az or-
szágba a német nyelvű országok területéről. Az utolsó nagy hullámot a 17. szá-
zad végétől, a török kiűzését követően meginduló, szervezett bevándorlás jelen-
tette, melynek során — több, más nyelvű népcsoport mellett — megint csak a 
német volt a meghatározó elem. E migrációs folyamatok végső eredményeként 
végül a 18. század végére egybehangzó becslések szerint Magyarország népes-
ségének már csak mintegy 40%-a lehetett magyar nemzetiségű,6 s ez a szám, ha 
óvatosan is, de egyben Magyarország korabeli népességének anyanyelvi meg-
oszlására is következtetni enged. Miután pedig a kételemű személynevek vise-
lése, azaz a 14. századtól kezdve fokozatosan kialakult magyar családnevek 
használata a 17. századra már általános jelenség volt Magyarországon, így fel-
tételezhetjük, hogy a 18. század végi Magyarország népességének többsége nem 
viselt magyar (hangzású) családnevet, s azt is, hogy e nem magyar családnevek 
közt a német — és kisebb részben a zsidó7 — elem arányának köszönhetően a 
német családnevek aránya volt a legszámottevőbb. 

A 19. század azonban, közelebbről a század második fele, a családnév-
használati szokások vonatkozásában jelentős változásokat hozott a magyaror-
szági, nem magyar eredetű és nyelvű közösségekben - különösen is a német 
és/vagy jiddis nyelvű, s így német családnevet viselő közösségeken belül. Már ez 
az egyébként jelen formájában kétségtelenül meglehetősen általános megálla-
pítás is egy nem magától értetődő jelenségre utal, s mint ilyen mindenképpen 
magyarázatra szorul. A családnevek ugyanis — bizonyos spontán jellegű, gyak-
ran éppen magyarosodást képviselő változásoktól, hangalaki és írásbeli változa-

5 A történeti társadalomtudományokban immár általánosan elterjedt korszakolási gyakorlatot 
követve a 19. század alatt 'Európa hosszú 19. századát', tehát a francia forradalom és az első világhá-
ború közti időszakot értjük. 

6 Karády V. - Kozma /.: Név és nemzet i. m. 20. 
7 A magyarországi (nagyrészt szintén az évszázadok során bevándorolt) zsidóság személynévhasz-

nálatát a 18. század végétől II. József császár 10 426/aul. számú, 1787. július 23-án kelt „Zur Vermeidimg 
aller Unordnungen..." kezdetű rendelete szabályozta. E rendelet 1788 januáijától kötelezővé tette az 
egész birodalomban, így a zsidóság körében is a kételemű nevek használatát, s egyben előírta a német 
utónevek használatát is. Nem tette ugyan kötelezővé német családnevek felvételét, ám szellemével és 
tartalmával is ennek szükségességét sugallta. A magyarországi zsidóság azon része tehát, mely nem a 
német nyelvű országok területéről bevándorolva hozta magával ott kapott, illetve felvett német nevét, 
innentől kezdve, elsősorban e rendelet nyomán viselt német családnevet. A családnévviselést egyébként 
Európa több más országában, így a német tartományok zömében is a 19. század elején teszik kötelezővé. 
- Benzion C. Kaganoff: A Dictionary of Jewish Names and their History New York 1978. 21-22; 
Joachim Mugden: The Names of the Jews. [1994-5] Http://www.jewishgen.org/mentprog/namfaq0.htm. 
#5, 9, 2000. május 24. 



toktól eltekintve — természetükből, illetve funkciójukból fakadóan általában 
generációkon keresztül nagyfokú állandóságot mutatnak.8 

A hivatalos úton végrehajtott, mesterséges névváltoztatások kérdésével 
kapcsolatban emlékeztetnünk kell arra, hogy a kételemű — azaz családnévi ele-
met is tartalmazó — személynévhasználatot II. József, majd Ferenc császár 
nyilváníttatta kötelezőnek és változtathatatlannak, illetve utóbbi kötötte vál-
toztatásukat hivatalos engedélyhez a Habsburg birodalom területén.9 A család-
névállomány elemei hivatalosan szabályozott, rögzített, az egyénhez államilag 
hozzárendelt jeggyé váltak. A családnevek korábban évszázadokon át zajló ter-
mészetes, spontán — akár közösségi eredetű, akár egyéni elhatározásból törté-
nő — változásainak lehetősége ezzel (legalábbis elvben, bár a valóságban még 
nem teljesen) lezárult. Az egyén életében, családi és társadalmi hátterében, 
környezetében, s akár egyéni vagy társas identitásában lezajló változásokat a 
mindennapi, természetes névhasználat — mint a korábbi időkben — már nem 
követhette. Minden további, bármilyen indokhoz kapcsolódó családnév-változ-
tatás innentől kezdve tudatos, egyéni elhatározást igénylő — ugyanakkor ter-
mészetesen továbbra is a társadalmi környezet által is befolyásolt — hivatalos 
eljárást igényelt. S ezek azok, amelyekre innentől figyelmünket fordíthatjuk. 

Az egyes években engedélyezett névváltoztatási kérelmek száma 
1815-1918 között10 

1815-18 6 1847 93 1873 140 1888 701 1903 3084 

1819-33 0 1848-49 674 1874 139 1889 647 1904 3171 

1834 3 1850-1860 17 1875 175 1890 735 1905 2732 

1835 5 1861 213 1876 152 1891 722 1906 2872 

1836 4 1862 332 1877 193 1892 781 1907 2652 

1837 7 1863 130 1878 191 1893 888 1908 2528 

1838 7 1864 83 1879 213 1894 868 1909 2603 

1839 9 1865 67 1880 293 1895 1046 1910 2397 

1840 18 1866 72 1881 1261 1896 1589 1911 2879 

1841 26 1867 160 1882 1065 1897 1841 1912 2482 

1842 35 1868 383 1883 876 1898 6722 1913 2577 

1843 48 1869 217 1884 710 1899 3240 1914 1984 

1844 61 1870 163 1885 675 1900 2582 1915 1134 

1845 78 1871 145 1886 817 1901 2375 1916 1547 

1846 77 1872 134 1887 709 1902 2597 1917 1589 

8 Érdemes megjegyeznünk, hogy az évszázadokon át természetes módon zajló, spontán névmagya-
rosodás a későbbi névváltoztatásokhoz igen hasonló eseteket jelentett: Fischer=>Halász, Kouacsics --^Kovács, 
Moritz=-Móric, Záhn^Zalán stb. (vő. pl.: Fülöp László: Idegen családnevek magyarosodása a Kapós völ-
gyében. Névtani Értesítő 10. (1985) 47-53; Orosz Béla-. A névváltoztatásokról. In: Névtudomány és 
művelődéstörténet. A IV magyar névtudományi konferencia előadásai... Szerk. Balogh Lajos - Ördög 
Ferenc. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 183. sz.) 252-255.). A magyarországi né-
met családnevek „névasszimilációjának" teljes folyamatára, két balatonfelvidéki falu példáján 1. pl. 
Szilágyi Anikó\ Német családnevek a Balaton-felvidéken. Alkalmazott nyelvtudomány 5. (2005: 1-2. 
sz.) 89-100. 

9 Bővebben 1. Karády V. - Kozma /.: Név és nemzet i. m. 20-27. 
10 Összeállítva Telkes Simon: Hogy magyarosítsuk a vezetékneveket? 4., jav. és bőv. kiadás. Bp. 

1906. és Karády V - Kozma /.: Név és nemzet i. m. adatai alapján. 



A puszta számadatokat tekintve azt látjuk, hogy míg a 19. század első felé-
ben még csak elvétve került sor névváltoztatásokra, addig az 1867 és 1918 közt 
eltelt mintegy ötven esztendő során már körülbelül 74.500 családnév-változ-
tatási kérelmet hagytak jóvá Magyarországon. A megváltoztatandó családne-
vek jellege, valamint a névváltoztatási kérelmekhez csatolt személyi adatok és 
indoklások képet festenek a kérelmezők etnikai, felekezeti, nyelvi hovatartozá-
sáról, s egyúttal a névváltoztatások hátteréről, motivációjáról is. így tehát azt is 
elárulják, mennyiben érintették a családnév-használati szokások e nagy horde-
rejű változásai az általunk vizsgált, német és/vagy jiddis11 nyelvű, tehát hagyo-
mányosan német családnevet viselő közösségeket. Érintettségük szemléltetésé-
re hadd idézzünk a továbbiakban néhány kiragadott, ám az arányokat tekintve 
reprezentatív százalékos, illetve abszolút számadatot.12 

Az 1867-ből és 1868-ból rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint e két 
évben a néwáltoztatók 20%-a zsidó, 52%-a pedig keresztény, német hátterű 
volt. E közösségeknek a névváltoztatásokban való részvétele az 1894 és 1918 
közti negyed században is összességében hasonlóan alakult: ebben az időszak-
ban a zsidóság részvételi aránya — mint már általában — abszolút többségbe 
került: 56,4%, de a német nevű keresztény vallásúaké is 17,3% volt. E csopor-
tok tagjai kérelmük benyújtásakor döntően német családnevet viseltek, így te-
hát a német családnevet viselők a vizsgált időszakban a n é w á l t o z t a t ó k 
mintegy háromnegyedét tették ki, s így az összes néwáltoztatók közt erő-
sen — az összlakosságon belüli hányadukat tekintve pedig különösen — felül-
reprezentáltak voltak. 

A fent elmondottak azt mutatják, hogy a korabeli Magyarországon a né-
met és/vagy jiddis nyelvi hátterű közösségekben ugrásszerűen megnőtt a csa-
ládnév-változtatások száma. De nemcsak a névváltoztatások relatíve magas 
száma feltűnő, hanem e néwáltoztatások jel lege is: ezek szinte kivétel nélkül 
névmagyarosítást takarnak. Azaz: az érintett közösségek német, illetve né-
met hangzású családnevüket magyar, illetve magyar hangzású családnévre cse-
rélték. így került sor a 19. század folyamán — hogy néhány ismertebb konkrét 
és prominens példát említsünk — a következő névváltoztatásokra: Hunsdorfer 
=» Hunfalvy János, Schedel =» Toldy Ferenc, Auffenberg =» Ormai Norbert, Bloch 
=» Ballagi Mór, Lieb =* Munkácsy Mihály, Steiner =» Simonyi Zsigmond, Bayer =» 
Bajor Gizi, Herczog => Herczeg Ferenc.13 S ha szemügyre vesszük a magyaror-
szági hivatalos családnév-változtatások első konjunkturális korszakának, az 

11 A jiddis nyelvű beszélők pontos, számszerű elkülönítése azért eleve problematikus, mert a 
19. századi Magyarországon a jiddist hivatalosan nem tartották számon önálló nyelvként, hanem azt 
a német nyelvvel azonosították, illetve a német nyelv alá rendelték. Ennek megfelelően a korabeli 
népszámlálási adatok a jiddis beszélőket a német nyelvű népesség részeként - elkülönítés nélkül -
tartották nyilván. 

12 A (becsült) adatok forrása: Karády V - Kozma /.: Név és nemzet i. m. 41, 53. 
13 A nemzeti tudománnyá váló irodalomtörténet-írás atyja, Toldy Ferenc (hivatalosan végül 

1847-ben engedélyezett) névmagyarosítása, annak előtörténete és háttere a maga részletességében 
fel is van dolgozva: Dávidházi Péter: Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar 
irodalomtörténet. Bp. 2004. 315-356. 



1848/49-es forradalom és szabadságharc idejének névváltoztatásait, a legtöbb 
érintett esetében már ekkor is az egykori német nyelvű családnév magyarosítá-
sának szándékával találkozhatunk.14 

Az imént ismertetett tények és adatok alapján így kézenfekvőnek tűnik a kö-
vetkező alapprobléma megfogalmazása: Mivel magyarázható a német és/vagy 
jiddis nyelvi hátterű magyarországi közösségek e feltűnően nagyszámú, társadal-
mi méretekben jelentkező névmagyarosítása a vizsgált korszakban? Ez az alap-
probléma további elemzéseink kiindulópontjául szolgál, s felvetése legalább há-
rom nézőpontból is indokoltnak tűnik. 

1. Egyrészt látnunk kell, hogy az általunk vizsgált családnév-változtatási 
hullám méreteiben és jellegében egészen újszerű jelenség a magyar csa-
ládnévhasználat történetében. 

2. Másrészt az a kérdés is magyarázatra szorul, hogy a korabeli magyar 
társadalom számos nem magyar családnevet viselő közössége közül a 
családnév-változtatás miért épp a német családnevet viselő németeket 
és zsidókat érintette különösen. 

3. Harmadrészt pedig az is feltűnő, hogy az általunk vizsgáithoz hasonló 
tömeges családnév-változtatásra európai összehasonlításban is csak el-
vétve került sor.lb Jelen tanulmány ugyanakkor annak a nagy horderejű 
kérdésnek a teljes körű tisztázására, hogy e jelenség ezen formájában 
miért éppen Magyarországon fordult elő, nyilvánvalóan nem vállalkoz-
hat. 

14 Vö.: A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság egyik igazgató-választmányi tagja fSzent-
iványi Zoltán]-. Századunk névváltoztatásai. Helytartósági és miniszteri engedélylyel megváltoztatott 
nevek gyűjteménye 1800-1893. Bp. 1895. 15-22. 

15 A névmagyarosítások arányait messze meghaladó, mozgalomszerű családnév-változtatásra 
került sor a nálunk jóval kisebb lakossággal bíró Finnországban, ahol csak 1906-7 folyamán 70 ezer 
embert érintő névváltoztatási kampányra került sor. Az orosz uralom és svéd kulturális befolyás 
alatt élő, de általánosan kiterjedt családnévhasználattal még nem rendelkező országban a családnév 
a társadalmi fejlődés velejárója is volt, a finn családnév pedig a nemzeti egység megteremtésének és a 
finnség személyes felvállalásának fontos eszközévé és szimbólumává vált az éppen általunk is vizs-
gált korszak folyamán. (Bővebben 1. Paikkala, S.: Se tavallinen i. m.) A cári Oroszországban egyéb-
kéntjóval kisebb arányú volt a névváltoztatási mozgalom, viszont annak történelmi-politikai kontex-
tusa több szempontból is még élesebben tanulmányozható. Ezekben az oroszosítás, az ortodoxia, az 
antiszemitizmus, majd a világháború idején az erős németellenesség hatásai mutatkoznak meg. (Bő-
vebben 1. Andrew M. Verner: What's in a Name? Of Dog-Killers, Jews and Rasputin. The Slavic 
Review 53. (1994: 4. sz.) 1046-1070.) Legáltalánosabban azonban - érthető okokból - az európai zsi-
dóság körében találkozunk a 19. századtól több hullámban is tömeges családnév-változtatással, külö-
nösen is a német nyelvű országokban: főleg Németországban (1. Bering, D.: Der Name i. m.), de 
Ausztriában is. (A névváltoztatás itt a kikeresztelkedéshez potenciálisan kapcsolódó, nem pedig a 
névben jelzett nyelviséget megváltoztató aktus volt, vö. Anna L. Staudacher tanulmányfolyamát az 
Österreichische Namenforschung 2001 utáni évfolyamainak lapjain.) A politikai hátterű névváltozta-
tásokra egyébként több országból ismerünk példákat már a koraújkorból is (Robert M. Rennick-. On 
the Right of Exclusive Possession of a Family Name. Names 42. (1984: 2. sz. ) 139-140), a mozgalom-
szerűen is szorgalmazott névváltoztatások legmarkánsabb modern kori példáját pedig Izrael állam 
szolgáltathatja. Területén a családnevek hebraizálása már a brit uralom alatt elkezdődött, a függet-
lenné válás után pedig kormányzati szinten is bátorítva kapott újabb lendületet, mert megfelelő 
nemzeti karakterű családnevek viselése a kulturális-nemzeti homogenizálás, illetve az új egység elő-
segítése eszközének számíthat még - s ez témánk szempontjából korántsem tanulság nélküli - az 
újabb időkben is. (Bővebben erről 1. Kaganoff, B. C.: A Dictionary i. m. 86-93.) 



Dolgozatunk további részében tehát a fent megfogalmazott alapproblémá-
ra, a bemutatott számadatok által jelzett radikális családnév-használati válto-
zásokra igyekszünk — a tanulmányunk bevezetőjében megfogalmazottakkal 
összhangban — nyelvi-ideológiai szempontú magyarázatot keresni. Ennek so-
rán azt a kiinduló nézetet képviseljük, hogy a családnév-változtatás — és álta-
lában a névhasználat — a társas nyelvi viselkedés egy formája, a névmagyarosí-
tás pedig nem más, mint a vizsgált közösségek asszimilációjának, illetve 
nyelvcseréjének sajátos kísérő jelensége, ahhoz kapcsolódó aktusa.16 A csa-
ládnév-változtatás esetén ugyanis — Weinreich klasszikus meghatározását ala-
pul véve — nincs másról szó, mint hogy egy közösség a nyelvcsere folyamátá-
nak egyik állomásaként a német családnév szokásos használatáról áttér a ma-
gyar családnevek használatára.17 A fentebb megfogalmazott alapprobléma 
komplexitásából fakadóan azonban már pusztán a terjedelmi korlátok miatt 
sem tekinthetjük a jelen tanulmány keretei közt célunknak a jelenség minden 
tekintetben kielégítő, koherens magyarázatát; nincs módunk például itt részle-
tesen kitérni arra sem, hogy miért éppen a többszörösen sajátos különállású 
zsidóság lesz a családnév-változtatások legjellemzőbb csoportjává. Éppen ezért 
abból a hipotézisből kiindulva, hogy a nyelvi viselkedés, így a nyelvcsere és a 
névcsere is, meghatározó mértékben nyelvi ideológiák, azaz társadalom- és 
kultúraspecifikus kollektív nyelvi értékrendszerek függvénye lehet,18 a fent megfo-
galmazott alapproblémát a továbbiakban a következő részproblémára redu-
káljuk: Milyen szerepet játszott a nyelvi nacionalizmus mint a korszak (egyik) 
meghatározó nyelvi ideológiája a német és/vagy jiddis nyelvi hátterű magyaror-
szági közösségek e feltűnően nagy számú, társadalmi méretekben jelentkező 
névmagyarosításaiban? E kérdés felvetését mindenekelőtt az a nyelvészeti ant-
ropológiai felismerés motiválja, hogy a nyelvi viselkedés, így a nyelvcsere és a 
névcsere is, meghatározó mértékben nyelvi ideológiák függvénye lehet. A 'nyel-
vi ideológia' fogalma alatt pedig azt a kulturálisan meghatározott, morális, tár-
sadalmi, ill. politikai értékek mentén megfogalmazódó gondolat- és normarend-
szert értjük, melyet egy közösség az általa használt és észlelt nyelvi struktúrák 
és kommunikációs formák igazolására és legitimálására használ. 

16 Az általunk vizsgált közösségekben a névmagyarosítás rendszerint a nyelvcsere folyamatá-
nak előrehaladott stádiumában, legtöbbször éppen annak szimbolikus lezárásaként következett be. 
Ez azonban semmi esetre sem tekinthető általános törvényszerűségnek, nem maradéktalanul érvé-
nyes például a már említett finnországi névváltoztatások esetében sem. 

17 Uriel Weinreich: Languages in Contact. Findings and Problems. New York 1953. 68. 
18 A nyelvi ideológiák nyelvi konfliktusokban és általában többnyelvűségi helyzetekben játszott 

meghatározó szerepét hangsúlyozza — a nyelvészeti antropológia egésze mellett — pl. René Dirven -
Martin Pütz (Sprachkonflikt. In: Kontaktlinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer 
Forschung. Hrsg. Hans Goebl - Peter Hans Neide - Zdenek Stary - Wolfgang Wölck. Berlin-New 
York. Band 1. 1996. 690), a szociolingvisztikai kétnyelvűség-kutatás és a kontaktlingvisztika idevágó 
empirikus kutatásainak jelentős része azonban, úgy tűnik, ezt a nézetet, illetve figyelmeztetést jó-
részt máig sem követi. Minderről 1. Maitz, Péter: The Death of Standard German in Nineteenth-Cen-
tury Budapest: A Case Study on the Role of Linguistic Ideologies in Language Shift. In: Germanic 
Language Histories 'from Below' (1700-2000). Eds. Stephan Eispaß — Nils Langer — Joachim 
Scharloth - Wim Vandenbussche. Berlin-New York 2007. 405^421. 



Mielőtt azonban figyelmünket a 19. századra fordítanánk, első lépésben 
szükségesnek tűnik a legfontosabb (nyelv)történeti előzmények legalább rövid 
felvillantása. 

3.) Nyelvi ideológiák és többnyelvűség 

Mint azt már említettük is, a német-magyar kollektív kétnyelvűségnek a 
19. században már több évszázados múltja volt Magyarországon. Tehát már 
azokban az évszázadokban kialakult és létezett, amikor Magyarország társa-
dalma még feudális jellegű volt. 

Ezt a társadalmi berendezkedési formát, mint tudjuk, az jellemezte, hogy 
a modern polgári társadalmakkal ellentétben alapvetően még nem etnikai vagy 
nyelvi alapokon szerveződött, hanem sokkal inkább dinasztikus, vallási, vala-
mint elsősorban is a szorosabb értelemben vett társadalmi, illetve rendi kü-
lönbségek mentén. Más szóval: az egyén társas identitását, társadalmi helyze-
tét nem elsősorban etnikai vagy nyelvi hovatartozása határozta meg, hanem — 
dinasztikus vagy felekezeti kötődése mellett — elsősorban az a körülmény, 
hogy a nemesség, a polgárság, vagy épp a jobbágyság soraihoz tartozott.19 A kü-
lönböző beszélőközösségekhez való tartozás ennek megfelelően ezekben az év-
századokban még közel sem járt együtt eleve különböző érdekközösségekhez 
tartozással - a nyelv tehát még nem volt e lsődleges társadalmi marker. 
Ennek megfelelően az állam sem avatkozott a nyelvhasználat kérdéseibe: intéz-
ményes nyelvpolitikáról ezekben az évszázadokban még nem beszélhetünk. Eb-
ben a korszakban ugyanígy — de ettől függetlenül — a családnevek használata 
sem volt tárgya törvényi szabályozásnak. Miután pedig a családnevek használa-
ta hivatalosan még nem volt rögzítve, így e nevek, ha nem is tömegesen, de töb-
bé-kevésbé szabadon változhattak még. 

Mindez együttesen azt mutatja, hogy a közép- és koraújkorban még ko-
rántsem jelentett konfliktusforrást a kollektív többnyelvűség. Ez a magyaráza-
ta annak, hogy az ebből a korszakból származó források ténylegesen nem is tu-
dósítanak komolyabb, társadalmi méretű etnikai vagy nyelvi konfliktusokról.20 

Ez a helyzet azonban a 18. század végétől, a felvilágosodás nyomán létre-
jött új eszmerendszer: a nacionalizmus térhódításával gyökeresen megválto-
zott. A nacionalizmus ugyanis, mint tudjuk, elsősorban a korszak német gon-
dolkodóinak, különösen pedig J. G. Herder történetfilozófiájának hatására kez-
dettől fogva szorosan összekapcsolódott a nyelv kérdésével. Európa számos más 
újonnan szerveződő nemzetéhez hasonlóan Magyarország polgári társadalma is 
megfogalmazta az 'egy nemzet - egy nyelv' eszményét; létrejött a korabeli 
nemzeti diskurzus egyik kulcsfogalma: a nemzeti nyelv. Ezt a nemzeti nyel-
vet Magyarországon is egyre inkább az egységes, kodifikált — illetve részben 

19 Vö. Andreas Gardt: Sprachpatriotismus und Sprachnationalismus. Versuch einer historisch-
systematischen Bestimmung am Beispiel des Deutschen. In: Sprachgeschichte als Kulturgeschichte. 
Hrsg. Andreas Gardt - Ulrike Haß-Zumkehr - Thorsten Roelcke. Berlin-New York 1999. 90; Nieder-
hauser Emil: A magyarországi asszimiláció problémái. Utószó Pukánszky Béla könyvének új kiadá-
sához. In: Pukánszky Béla: Német polgárság magyar földön. Bp. 2000. 175. 

20 Niederhauser E.\ A magyarországi asszimiláció i. m. 175-176. 



éppen ekkor kodifikálódó — magyar „irodalmi nyelv", tehát a sztenderd nyelv-
változat testesítette meg, s a magyar nemzeti társadalom immár ebben az egy-
séges nemzeti nyelvben, illetve a nyelvi egységben látta a nemzeti egység meg-
teremtésének és a nemzet felemelkedésének egyik legfontosabb feltételét. A 19. 
századi magyar nacionalizmusban egyébként a nemzeti nyelv kérdése európai 
összehasonlításban is különösen nagy szerepet kapott. Miután ugyanis a Habs-
burg politikai elnyomás a nemzeti függetlenség hiánya mellett bizonyos szem-
pontból német nyelvi dominanciát is jelentett, így a magyar mint nemzeti nyelv 
sztenderdizációja, a nyelvi függetlenség kivívása a nemzeti fejlődés egyik elsőd-
leges szimbólumává, eszközévé és egyúttal feltételévé vált. 

A 19. század nyelvi történéseit tehát döntő módon már egy új nyelvi ideo-
lógia határozta meg: a nyelvi nacionalizmus, amin egy olyan általános, kol-
lektív nyelvi gondolat- és értékrendszert kell értenünk, mely a 19. század folya-
mán ugyan bizonyos változásokon megy át, lényege azonban mindvégig válto-
zatlan marad: nyelvszemléletét, nyelvi értékrendjét immár a nemzetre mint 
újonnan létrehozott ideológiai formációra, illetve a nemzeti érdekekre hivat-
kozva fogalmazza és indokolja meg. 

A nyelvi nacionalizmus elemeit, nyelvi értékrendszerét és megjelenési for-
máit már többen leírták és elemezték: német vonatkozásairól Gardt, 19. századi 
magyarországi létformájáról Maitz és Gal nyújt részletes tájékoztatást.21 Kérdés-
felvetésünk szempontjából a nyelvi nacionalizmus — meglehetősen összetett — 
gondolat-, illetve értékrendszerének különösen az egyik eleme tűnik meghatá-
rozó fontosságúnak: az a korabeli tévhit, mely szerint mind a kollektív, mind az 
egyéni többnyelvűség, s általában minden más nyelv, illetve külső nyelvi 
hatás a nemzeti nyelvre nézve komoly veszélyt jelenthet. Egyrészt azért, mi-
vel a többnyelvűségi helyzet által kiváltott nyelvi kontaktushatások a korabeli 
felfogás szerint a magyar nyelv vélt ősi karakterét, strukturális homogenitását 
veszélyeztetik, beszivárgásuk a nemzeti nyelv romlásához, elkorcsosulásához 
vezet. Másrészt azért, mert ezek a külső nyelvi hatások a nemzeti nyelv beszé-
lőinek eredendően ép nyelvérzékét is megronthatják, ezáltal pedig megint csak 
a nemzeti nyelv tisztaságát veszélyeztetik. Harmadrészt és elsősorban pedig 
azért, mivel — Herder nyomán — a nacionalizmus korabeli kollektív nézete 
szerint a nemzet nyelvi egysége nemcsak szimbóluma magának a nemzet egy-
ségének, hanem ez az egységes nemzeti nyelv igen jelentős mértékben a nemzet 
létrehozó és összetartó ereje is egyben. 

E nyelvi gondolat- és értékrendszer ismeretében érthető, hogy a korábbi 
évszázadokban lényegében konfliktusmentes kollektív többnyelvűség a fentebb 
tárgyaltak szerint nem kívánatos állapottá válhatott a korabeli Magyarorszá-
gon. A korszak új nyelvi ideológiája a nem magyar beszélőközösségek stigma-

21 Gardt, A.: Sprachpatriotismus i. m. 89-113; Uő: Sprachnationalismus zwischen 1850 und 
1945. In: Nation und Sprache. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart. 
Hrsg. Andreas Gardt. Berlin-New York 2000. 247-271; Maitz Péter: A nyelvi nacionalizmus a dualiz-
mus kori Magyarországon. Egy nyelvi ideológia elemei. Magyar Nyelv 102. (2006: 3. sz.) 307-322; 
Susan Gal: Linguistic theories and national images in nineteenth-century Hungary. In: Languages 
and Publics: The Making of Authority. Eds. Susan Gal - Kathryn Woolard. Manchester 2001. 30-^45. 



tizációját22 eredményezte, ezáltal pedig nyelvi konfl iktusokhoz vezetett a 
domináns, tehát a nemzeti nyelvet beszélő közösség és a nem magyar nyelvű 
közösségek egyes részlegei közt.23 Azaz: a domináns, hatalmi pozícióban lévő, 
illetve megerősödő magyar beszélőközösség és az alárendelt, kisebbségi hely-
zetben lévő beszélőközösségek, illetve azok egyes tagjainak a nyelvi, nyelvhasz-
nálati normái a fentebb tárgyalt értelemben szembekerülhettek egymással.24 

Ezt az immár diszharmonikus, nyelvi konfliktussal, illetve konfliktusok-
kal terhelt többnyelvűségi helyzetet azonban az elmondottakon túl még egy 
fontos tényező is tovább mérgesítette. Az ugyanis, hogy a nemzeti ideológia 
egyik szülőatyja, Herder „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mensch-
heit" című művének egyik (tag)mondatában felvillantotta a magyar nyelv halá-
lának rémképét. Ez a mondat a 19. századi Magyarországon ismert módon óriá-
si visszhangra talált: a korabeli nyelvpolitika és nyelvi tervezés egyik legfonto-
sabb hivatkozási pontja lett, és persze erősítette a nem magyar nyelvekkel és 
változatokkal — mint a nemzet és a nemzeti nyelv egységére leselkedő potenci-
ális veszélyforrásokkal — szembeni negatív attitűdöket.25 

Úgy tűnik, Herdernek ezen a (tag)mondaton kívül egyébként nem sok 
konkrét mondanivalója volt a magyarságról.26 De ez az egy mondat — és szerző-
jének autoritása — elég volt ahhoz, hogy Herder a magyar nemzeti diskurzus 
egyik fő vonatkozási pontjává, állítása, tehát a magyar nyelv s ezzel a nemzet 
halálának rémképe pedig annak egyik legfontosabb toposzává váljon - felerősít-

22 A 'stigmatizáció' szociálpszichológiai fogalmán itt egy személy társadalmilag vagy csoport -
speciflkusan negatívnak minősülő jegyek, azaz olyan tulajdonságok alapján történő kategorizálását 
értjük, melyek őt társadalmilag diszkreditálják (Lexikon zur Soziologie. Hrsg. Werner Fuchs - Rolf 
Klima - Rüdiger Lautmann - Ottheim Rammstedt - Hans Wienold. 2. verb. u. erw. Auflage. Opladen 
1978. 750). Hangsúlyoznunk kell tehát, hogy a fogalom ebben az értelmében semmiképpen sem imp-
likál szükségszerűen agresszívnek vagy radikálisnak minősíthető attitűdöket a stigmatizált sze-
méllyel szemben. 

23 A dominancia fogalma itt nem feltétlenül a beszélők számára, illetve az össznépességen belü-
li arányára utal, hanem sokkal inkább a közösség által beszélt nyelv státuszára, illetve az adott kö-
zösség nyelvi jogaira vonatkozik. A nyelvi konfliktusok pedig mindkét irányban, a magyar és más 
nemzetiségek részéről egyaránt érvényesültek, bár témánk szempontjából itt az államnyelv oldaláról 
kiinduló hatásokkal foglalkozunk. Mindemellett természetesen az is elmondható, hogy a német a 20. 
század közepéig komoly presztízzsel is bír, így például a legfontosabb idegen nyelvnek számít Ma-
gyarországon. 

24 Neide ezzel kapcsolatban egyenesen azt az álláspontot képviseli, hogy nincs nyelvi kontaktus 
nyelvi konfliktus nélkül, mely tézis ugyan túlzónak tűnhet, azonban - legalábbis az európai térségben -
nézete szerint jelenleg nincs olyan elképzelhető nyelvi kontaktushelyzet, mely ne lenne leírható nyelvi 
konfliktusként (Peter H. Neide: Language Conflict. In: The Handbook of Sociolinguistics. Ed. Florian 
Coulmas. Oxford 1997. 292). Mindehhez 1. még Péter Maitz: Sozialpsychologie des Sprachverhaltens. Der 
deutsch-ungarische Sprachkonflikt in der Habsburgermonarchie. (RGL 256). Tübingen 2005. 1. 

2'J A szóban forgó mondat és szövegkörnyezete valójában a következőképp hangzik: „Das einzige 
Volk, das aus diesem Stamm [dem „finnischen Völkerstamm" - P M.J sich unter die Eroberer 
gedrängt hat, sind die Ungern oder Madscharen. [...] Da sind sie jetzt unter Slawen, Deutschen, 
Wlachen und andern Völkern der geringere Teil der Landeseinwohner, und nach Jahrhunderten 
wird man vielleicht ihre Sprache kaum finden." (L. Johann Gottfried Herder: Ideen zur Philosophie 
der Geschichte der Menschheit. In: U5: Werke in zehn Bänden. Band 6. Hrsg. Martin Bollacher. 
Frankfurt 1989. 688; kiemelés tőlünk - F. T., M. P) 

26 Vö. Gal, S.: Linguistic Theories i. m. 30. 



ve Magyarországon más nyelveknek és beszélőiknek stigmatizáltságát, ezáltal 
pedig egyúttal a korszak nyelvi konfliktusait is. 

Ervelésünknek ezen a pontján alighanem világos lehet, hogy a kölcsönö-
sen meglévő történeti sérelmek, tapasztalatok és az ezekből is fakadó félelmek 
mellett mennyiben, illetve miért válhattak a korabeli Magyarországon a ki-
sebbségi nyelvek — és ra j tuk keresztül beszélőik — a fentebb tárgyalt értelem-
ben stigmatizálttá, illetve hogy mennyiben volt ez a nyelvi nacionalizmusnak 
mint a korszak (egyik) meghatározó nyelvi ideológiájának szükségszerű követ-
kezménye. Az azonban ezen a ponton még nem világos, hogy ez a stigma miért 
és mennyiben érintette különösen a német és/vagy jiddis nyelvi hátterű közös-
ségeket - s milyen szerepet játszott a névmagyarosításaikban, illetve azok szá-
mának ugrásszerű növekedésében. A továbbiakban ezekre a kérdésekre keres-
sük a választ. 

4.) A német nyelv és beszélőinek társadalmi presztízse a 19. századi Magyar-
országon 

Az imént elmondottak során láttuk, hogy a 18. század végétől, a nyelvi na-
cionalizmus térhódításának köszönhetően Magyarországon, mint számos más 
európai országban is, a kollektív többnyelvűség — legalábbis a társadalom egy 
része számára — nemkívánatos, veszélyesnek minősített állapottá vált, mivel 
— a korabeli uralkodó nézet szerint — a magyarral érintkező más nyelvek bizo-
nyos értelemben már puszta jelenlétükkel is veszélyeztették a nemzet nyelvi 
egységét, s az ekkor hódító purista nyelvszemlélet jegyében a nemzeti nyelv 
tisztaságát is. Az ezekből következőleg létrejött nyelvi konfliktushelyzet, ér-
dek- és értékkonfliktus azonban különösen is a magyar és a számunkra itt rele-
váns német nyelvű közösségek közt jelentkezhetett élesen, elsősorban három 
tényezőnek köszönhetően.27 

1. Egyfelől azért, mert a korábbi évszázadokban — elsősorban a Habsburg 
uralomnak, de a hazai német polgárságnak is köszönhetően — a latin 
mellett a német is domináns, hatalmi szempontból a magyar fölé 
rendelt nyelvnek számíthatott, mely a magyart a kommunikáció 
egyes sztenderdorientált színtereiről kiszorította, s ezzel annak létét, il-
letve fennmaradását kvázi fenyegethette. 

2. Másfelől — de ezzel szoros összefüggésben — azért, mert a német mint 
legfontosabb érintkezési nyelv folyamatos és markáns jelenléte a 
nemzeti nyelv rendszerének több részrendszerében is átvételek tömegét 
(germanizmusok) eredményezte, így tehát úgy tűnhetett, hogy nem csak 
a nemzeti nyelv használatára, de vélt ősi természetére/karakterére/jelle-
mére, azaz rendszerére nézve is súlyos károkat okoz. 

3. Harmadszor pedig e két nyelvi-nyelvszociológiai természetű érv mellett 
egy szociálpszichológiai jellegűt is meg kell említenünk, mely mögött a 
magyar nacionalizmus egy jelentős torzulása bújik meg.28 A török ura-

27 Vö. Maitz, P: The Death i. m. 
28 Vö. Glatz Ferenc: Polgári fejlődés és nacionalizmus Magyarországon a XIX. században. Törté-

nelmi Szemle 17. (1974: 1-2. sz.) 255-256. 



lom alól a 17. század végén felszabadított Magyarország ekkortól egé-
szében a Habsburg Birodalom részévé vált. Ez a hatalmi berendezkedés 
a nyelvi jogokat is érintette, amennyiben a bécsi udvar — a birodalmi 
racionalitás szempontjaitól vezérelve — uniformizáló nyelvpolitikát folyta-
tott, melynek eszközéül a német nyelv dominanciájának megvalósítása kí-
nálkozhatott. Ennek a nyelvpolitikának a legmarkánsabb megnyilvánulá-
saként tett II. József 1784-ben határozott kísérletet arra, hogy a németet 
tegye meg az egész Birodalom hivatalos nyelvévé. Majd pedig — azt is kö-
vetően, hogy Ferenc József császár 1849-ben vérbe fojtotta az utolsó Habs-
burg-ellenes magyar szabadságharcot — nem csodálkozhatunk azon, hogy 
az 1918-ig a Habsburg Monarchia keretein belül létező magyar nacionaliz-
mus sajátos módon összekapcsolódott a Habsburg-, illetve németellenes-
séggel is. A német, illetve az osztrák szó az elnyomás szinonimájának is szá-
míthatott, a német nyelv pedig a Habsburg nemzeti és nyelvi elnyo-
más szimbólumaként is stigmatizálódott. 

A német nyelvnek, illetve a német-magyar kétnyelvűségnek a korabeli 
forrásokban lépten-nyomon tetten érhető elutasítása, stigmatizációja általában 
a fenti érvekre vagy azok valamelyikére való hivatkozással történt. Ennek szem-
léltetésére álljon itt egy korabeli idézet egy a Magyar Nyelvőrben megjelent 
írásból: „De határozottan károsnak és szükségtelennek tart juk azt az elterjedt 
szokást, hogy a még magyarul beszélni alig tudó gyermeket azonnal német 
bonn kezére bízzuk s ezáltal fejletlen nyelvérzékét megrontjuk, anyanyelvének 
rejtettebb sajátságai iránt minden időre fogékonytalanná tesszük. [...] egy azon-
ban bizonyos: ez a kétnyelvűség is eggyik kiváltó oka a nyelvérzék minden 
irányban észlelhető gyöngülésének s az irodalmi nyelv hanyatlásának".29 

Nyilvánvalóan hasonló irányban hatott azonban az a tapasztalat is, amit a 
19. század névváltoztatásait egybegyűjtő tudós szerző, a millenniumi ünnepsé-
gek előkészületeinek idején, munkája előszavában így fogalmaz meg: „Még 
évekkel ezelőtt, ha külföldi tévedt hazánk bármely városába, jogosan kérdez-
hette: ez már Magyarország? hisz a városok czímtáblái minden névvel telve vol-
tak, csak magyar névvel nem, az utczákon magyar szót csakis elvétve, a falusi 
úgynevezett bugristól és egy pár alföldi deáktól hallhatta. A hatvanas években 
akárhányszor hallotam magyar nyelven társalogni, hogy fiát Günsbe viszi, 
avagy, hogy pressburgi Zwiebackot vett stb., és szintúgy kiflczamította volna 
nyelvét, ha ezeket magyar nyelven kellett volna visszaadnia, de talán nem is 
tudták, hogy Güns és Pressburgnak magyar nevük is van."30 

Az itt bemutatott és elemzett tényezők a német nyelvi hátterű közösségek 
összességének társadalmi presztízsét érintették - igaz, nem azonos súllyal és mér-
tékben. Feltétlenül meg kell említenünk ugyanis még egy meghatározó körül-
ményt, mely e beszélőközösségek közül, illetve általában is kifejezetten a zsidó 
hátterúek társadalmi presztízsére, ezáltal pedig nyelvi viselkedésére volt hatással. 
A zsidóság sajátos különállásáról van itt szó egyfelől,31 másfelől, illetve ehhez is 

29 Albert János: A magyar nyelv jelene és jövője I. Hol a hiba? Magyar Nyelvőr 23. (1894: 6. sz.) 246. 
30 [Szentiványi Z.]\ Századunk i. m. 1. 
31 Erről részletesebben L Karády Viktor munkáit, itt elsősorban: Asszimiláció és társadalmi krízis 

(A magyar zsidó társadalomtörténet konjunkturális vizsgálatához). Világosság 34. (1993: 3. sz.) 33-60. 



kapcsolódóan pedig az antiszemitizmusról, amely — akárcsak egész Európá-
ban — Magyarországon is a 19. században kapott új erőre, a század végére pedig 
— például az Országos Antiszemita Párt létrejöttével — ha viszonylag elszigetel-
ten is, de immár politikai köntösben, programként is jelentkezett. 

5.) Német családnevek és a magyar nyelvi nacionalizmus 

Miután az eddigiekben megvizsgáltuk, hogyan és miért változott a német 
és/vagy jiddis nyelvi hátterű, német családnevet viselő közösségek társadalmi 
presztízse a nyelvi nacionalizmus térhódításának köszönhetően a 19. század fo-
lyamán Magyarországon, következő lépésben — alapvető célkitűzésünknek meg-
felelően — azt próbáljuk meg bemutatni, hogy mindezek a nyelvszociológiai, 
nyelv-szociálpszichológiai jellegű változások mennyiben voltak hatással a szóban 
forgó közösségek családnév-használatára, a névmagyarosítások számának ko-
rábban bemutatott ugrásszerű emelkedésére. 

A jelenség magyarázatának kulcsát a tulajdonnév, közelebbről pedig a 
családnév je lentésszerkezetében kell keresnünk. A családnevek — és álta-
lában a tulajdonnevek — szemantikai struktúrájára vonatkozóan a szakiroda-
lomban sokféle, egymásnak részben ellentmondó felfogást találunk. A tulajdon-
név jelentését pusztán annak azonosító funkciójára leszűkítő felfogásokkal 
szemben a nevek esetében több jelentéssíkot tűnik lehetségesnek elkülöníteni. 
Ezek: a) a névvel jelölt egyed azonosítása, illetve másoktól való megkülönbözte-
tése (identifikáció), b) a névadás szemléleti alapja (motiváció), c) a néwiselőre 
vonatkozó bizonyos információk (információtartalom), d) az adott névhez kap-
csolódó legkülönbözőbb asszociációk összessége (konnotáció) és e) a név nyelvi 
eredete (etimológia).32 E szemantikai komponensek közül kérdésfelvetésünk 
szempontjából elsősorban a családnév információtartalma tűnik relevánsnak, 
noha a családnév-változtatások kiváltó okaiként emellett más összetevők is 
fontos szerepet játszhattak, elsősorban is az akár össztársadalmi szinten is ér-
vényesülő asszociációk, azaz a családnév konnotációja. E két komponens szere-
pe azért számottevő, mert ezek általában társadalmi értékítéletek alapját ké-
pez(het)ik. A családnév megváltoztatásával azonban megváltoz(hat)nak, s e 
megváltozásuk révén kell és lehet elérni a névváltoztatás lényegi célját: azt, 
hogy az érintett személy valamilyen szempontból, értelemben e lőnyösebb ne-
vet szerezzen a maga (és családja) számára. 

Hogy mit is értünk valójában a családnév információtartalmán, azt 
jól szemlélteti a következő példa: „Van bizonyos információtartalma a Kovács 
István névnek is: elárulja, hogy viselője magyar férfi, egy Kovács nevű apának a 
fia, s valamelyik őse kovácsmesterséget folytatott (a házasságon kívüli születés, 
örökbefogadás, névváltoztatás eseteit kivéve)".33 Az itt kiemelt zárójeles 
megszorítás maga is utal arra a nem jelentéktelen körülményre, hogy a család-

32 Magyarul erről általában 1. J. Soltész Katalin: A tulajdonnév funckiója és jelentése. Bp. 1979; 
a családnevekre vonatkozólag pedig Farkas Tamás: A magyar családnévanyag két nagy típusáról. 
Magyai- Nyelv 99. (2003: 2. sz.) 144-163. 

33 J. Soltész K.: A tulajdonnév i. m. 26, kiemelés tőlünk - F. T., M. P 



név információtartalma ambivalens, illetve pusztán látszólagos, bizonyos ér-
telemben félrevezető is lehet. Ez pedig abból adódik, hogy ez az információtar-
talom — ellentétben például a név identifikációs értékével vagy etimológiájával 
— a név (névtani értelemben vett) jelentésének nem képezi immanens részét; 
annak nem állandó, eleve adott alkotóeleme. Valójában ugyanis nem más, mint 
a nyelvhasználóknak a név jelentésére vonatkozó preteoretikus intuíciója, amely 
egyébként, miután alapját tanult információk képezik, jelentős egyéni eltérése-
ket is mutathat. Hogy tehát egy családnév a nyelvhasználó számára milyen in-
formáció(ka)t hordoz, azaz milyen szemantikai intuíciót hív elő, az annak függ-
vénye, hogy a használó miféle, a névhez, illetve annak viselőjéhez kapcsolódó 
feltételezett információknak van birtokában.34 

Amint a fentebbi idézet is utal rá, a családnév (látszólagos) információkat 
hordoz(hat) viselőjének apai őséről, annak foglalkozásáról és származásáról — 
de ugyanígy, valójában közvetve és bizonytalanul, de látszólagosan közvetlenül 
is — a név viselőjének származásáról is. A családnév információtartalmának 
azonban része (lehet) ezen kívül a név viselőjének etnikai, nemzeti, illetve nem-
zetiségi, nyelvi hovatartozására való utalás is.35 Ezzel pedig el is érkeztünk a 
családnév jelentésszerkezetének, közelebbről információtartalmának azon ele-
méhez, mely a korabeli Magyarország német családnevet viselő polgárainak tö-
meges névváltoztatásában döntő szerepet játszott. 

Egy német, illetve német hangzású családnév általában következtetni en-
ged viselőjének német nyelvi hátterére, illetve egy német beszélőközösséghez 
való tartozására. Ez pedig egy következő lépésben logikusan a név viselőjének 
német, osztrák vagy svájci származására, nemzeti, illetve nemzetiségi hovatar-
tozására is utalhatna. A német családnevek (látszólagos) információtartalma 
azonban a korabeli Magyarországon ezekkel az általánosabb érvényű megálla-
pításokkal szemben lényegesen árnyaltabb képet mutat, ami megint csak a csa-
ládnév információtartalmának variabilitására, kultúra- és helyzetspecifikussá-
gára utal. Egyrészt ugyanis német családneveket Magyarországon II. József ren-
delete óta nemcsak német (osztrák, svájci), hanem zsidó származású egyének vi-
seltek. Ebben az értelemben tehát a német, illetve német hangzású családnév az 
általunk vizsgált történelmi helyzetben viselőjének német (osztrák, svájci) szár-
mazásán túl zsidó származásra is utalhatott. (Ez természetesen nem csupán Ma-
gyarországon van így, de itt is általános.) Másrészt a 19. század végi magyaror-
szági polgárságon belül a hagyományosan német beszélőközösségek meghatá-
rozó részben már a nyelvcsere előrehaladott, aszimmetrikus, dominánsan ma-
gyar nyelvhasználatú kétnyelvűségi stádiumában voltak, vagy éppen már át is 
estek a nyelvcserén.36 Ebből fakadóan a német családnév az adott helyzetben 

34 Vö. Gerhard Koß: Die Bedeutung der Eigennamen: Wortbedeutung/Namenbedeutung. In: 
Namenforschung. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. Hrsg. Ernst Eichler - Gerold Hilty 
- Heinrich Löffler - Hugo Steger - Ladislav Zgusta. Berlin-New York 1995. Band 1. 461. 

35 Ez a szerep a gyakorlatban elsősorban a családnév nyelvi karakteréből származik, például 
német eredetű név német (vagy zsidó) származású személyre enged következtetni. A néwiselő szár-
mazására azonban az adott családnévnek valamely társadalmi csoporton belüli jellemző volta is utal, 
így a német nyelvű zsidó („zsidós"), vagy akár az egyébként magyar etimológiájú tipikus cigány 
családnevek esetében. 

36 Vö. Maitz, P: Sozialpsychologie i. m. 



közel sem szükségszerűen viselőjének német beszélőközösséghez való tartozá-
sára, tényleges nyelvhasználatára utalt, hanem sok esetben valóban csak eset-
leges nyelvi hátterére, illetve őseinek német nyelvhasználatára. 

Mégis, ezzel együtt is látnunk kell, hogy az általunk vizsgált nyelvi konf-
liktushelyzetben a német családnév — (látszólagos) információtartalma révén 
— viselőjét ilyen vagy olyan módon nemzeti, etnikai és/vagy nyelvi szempont-
ból Magyarország 'idegen', német vagy zsidó (hátterű) közösségeihez 
kötötte. Ezáltal pedig olyan közösséghez való (vélt vagy valós) tartozását, illet-
ve kötődését szimbolizálhatta, mely közösségek nyelvhasználati szokásaik ré-
vén is — az előző fejezetben elmondottaknak megfelelően — a magyar nemzeti 
érdekekkel ellentétesnek tűnhettek. A német családnevek és viselőik stigma-
tizáltságát erősítette az a körülmény, hogy a német, illetve német hangzású csa-
ládnév mint idegen, pontosabban német nyelvi struktúra a korabeli magyar 
polgári közvéleményben a nemzet (nyelvi) egységét megbontó tényező-
nek, s mint ilyen — a nyelvi nacionalizmus gondolatrendszeréből adódóan — 
megbélyegzett struktúrának számíthatott. 

S hogy a német családnév a 19. század végi Magyarországon a fentebbi ér-
telemben stigmává válhatott, abban döntő szerepet játszott mindenekelőtt az a 
tényező, hogy a korabeli Magyarország nemzeti ideológiától áthatott polgári 
társadalma — ahogyan az másutt is ismert jelenség — a családnevet már nem-
zeti szimbólumnak is tekintette. Olyan nyelvi eszköznek, mely a nemzet po-
litikai és nyelvi egységét szimbolizálja, de egyben a nemzeti egység megterem-
tésének is fontos eszköze, mert viselőjének a nemzethez való tartozását jelzi. 
Már önmagában az is sokatmondó, hogy a jogi szaknyelvben mindvégig uralko-
dó névváltoztatás terminus helyett a köznyelvben, de a hivatalosság alsóbb 
szintjein is a névmagyarosítás kifejezés használata vált általánossá, s ez a hely-
zet — kultúrtörténeti örökségként — a 20. század folyamán sem változott meg 
alapvetően.37 

A családnév e szimbolikus funkcióval való felruházásának köszönhetően, 
illetve arra való hivatkozással, a 19. századi utolsó évtizedeire Magyarországon 
egy önálló és széles körű névváltoztatási, közelebbről névmagyarosítási diskur-
zus jött létre, mely saját fórumait is létrehozta. Az idegen (hangzású) családne-
vek megváltoztatása, azaz a névmagyarosítások kérdése tehát nemzeti üggyé is 
vált, össztársadalmi rangra emelkedett, mellyel folyóiratok, újságok, tanácsadó 
kézikönyvek, vagy akár parlamenti és közéleti viták is foglalkoztak. A névma-
gyarosítási diskurzus legkülönfélébb színterein különféle állásfoglalások hang-
zottak el, melyek a nemzeti érdekekre hivatkozva a névmagyarosítások terjedé-
sét szorgalmazták.38 Radikális módon politikai szinten ezek a nézetek elsősor-

37 Tanulságosnak tekinthetjük egyúttal azt is, hogy a névváltoztatások legújabb kori szakiro-
dalma is olykor hasonlóan pontatlanul használja a lehetséges szakkifejezéseket. A vonatkozó termi-
nológia történeti és szemléleti elemzésére 1. Farkas Tamás: Szemlélet és terminológia a névkutatás-
ban: a hivatalos magyar családnév-változtatások kérdései. In: Név és valóság. A VI. Magyar Névtu-
dományi Konferencia előadásai. Szerk. Bölcskei Andrea - N. Császi Ildikó. Bp. 2008. 332-341. 

38 A névmagyarosításokról a társadalom egyes csoportjai annak megfelelően alkothattak véle-
ményt, hogy miképpen gondolkodtak az allogén kisebbségekről, befogadásukról vagy éppen kirekesz-
tésükről, illetve, hogy a névmagyarosításoknak milyen szerepet tulajdonítottak az asszimilációs fo-



ban Bánffy Dezső személyéhez és miniszterelnökségének néhány évéhez 
(1895-99) köthetők, ahogy ezt a már leköszönt miniszterelnök későbbi kijelen-
tése is szemlélteti: „A magyar nemzeti társadalom meg kell hogy értse, hogy az 
idegen neveket viselőktől követelnie kell a magyar hangzású nevek felvételét, 
mint egyik eszközét az egységes magyar nemzeti állam megalkotásának".39 

De nemcsak, sőt, nem elsősorban az országos vagy helyi politika, hanem a 
széles polgári közvélemény is részese, illetve létrehozója volt e széleskörű név-
magyarosítási diskurzusnak. Ennek legszemléletesebb példája a Központi 
Névmagyarosító Társaság, melyet 1881-ben budapesti tisztviselők és iparo-
sok hoztak létre a névmagyarosítások előmozdításának szándékával. Számunk-
ra közel sem mellékes részlet, hogy a társaság elnöke és lelke, a zsidó családból 
származó Telkes Simon, maga is a névmagyarosítások érintettje volt: ebben az 
évben változtatta Rubin családnevét Telkes-ve. Ez a körülmény is jelzi ugyanis, 
hogy az érintettek, a német családneveket viselő polgári közösségek akár nem-
csak hogy maguk is egyetértettek a névmagyarosítások szükségességével, ha-
nem — részben egy a szociálpszichológiában túlalkalmazkodásként ismert je-
lenségnek is köszönhetően — lelkesen szorgalmazták is azt. A névmagyarosí-
tások tehát semmi esetre sem vezethetők le kizárólag külső, illetve hatalmi 
kényszerből, mint azt sok esetben a névváltoztatási kérelmekhez csatolt indok-
lások is mutatják: „A honunkban jelenleg dívó névmagyarosítások azon elhatá-
rozást érlelték meg bennem..." (Petigrund Franciska > Peredi), illetve: „A kor-
szellem igényli a németes hangzás helyett a magyart" (Ungerlider Adolf > 
Ungvári).40 A névmagyarosítási mozgalom élén sokszor éppen az érintetteket, 
magukat a névmagyarosítókat találjuk. Telkes például a társaság elnökeként 
egy sikeresnek minősíthető, a korabeli nyilvánosság és az államigazgatás szá-

lyamatokban. Egyesek szerint a társadalmi elit tagjainak, mások szerint a társadalom minden allo-
gén származású tagjának kellett volna nevét megmagyarosítania. A névmagyarosításokra emellett 
rosszallóan, illetve gyanakvással tekinthettek bizonyos társadalmi csoportok: a hazai nemzetiségek 
egyes részlegei (elsősorban egyes túlkapások és propagandacikkek miatt), a csak a ténylegeses asszi-
milációból levezethető névmagyarosítást helyeslő véleményalkotók és a politikai antiszemitizmus 
(nem nagy számban lévő) hívei. A korabeli viszonyok ismeretében érthetjük meg azt, hogy míg a 
névmagyarosítás a nemzetiségek számára támadásnak, a magyarság számára védekezésnek tűnhe-
tett. Meg kell jegyeznünk azonban azt is, hogy a tényleges társadalmi figyelem ellenére is valójában 
túl sok igazán aktív terjesztője - ahogyan ellenzője - sem volt az ügynek. A névmagyarosítások társa-
dalmi megítéléséről 1. a (részben itt is hivatkozott) korabeli kiadványokat, cikkeket. A szakirodalom-
ból erre 1. különösen Karády V. - Kozma /.: Név és nemzet i. m. 107-113; továbbá Nagy Imre Gábor 
tanulmányait: Névmagyarosítási törekvések a dualizmus kori Pécsett és Baranyában 1867-1895. In: 
Baranyai Történetírás 1990-91. Szerk. Szita László. Pécs 1992. 275-308; A névmagyarosítás történe-
téhez. Baranya. Történelmi Közlemények 5-6. (1992-3) 63-77; A névmagyarosítási akciók 1896-
1918, Pécs-Baranya példáján. Baranya. Történelmi Közlemények 9-10. (1996-7) 187-201. A korabeli 
propaganda diszkurzív stratégiáinak elemzésére 1. Maitz Péter: „A szent ügy". A dualizmus kori név-
magyarosítási propaganda nyelvészeti elemzése. Névtani Értesítő 30. (2008) 7-33. 

39 Korabeli sajtócikkből idézi Simonyi Zsigmond: Magyar név. Magyar Nyelvőr 46. (1917: 7-8. 
sz.) 203. - Ebben az időszakban intézményi nyomás, hátrányos megkülönböztetés nem egyszer érte 
az idegen családnevet viselő, elsősorban állami alkalmazottakat. Ebből a szempontból eléggé árulko-
dó, hogy 1898-ban, Bánffy miniszterelnökségének közepén a néwáltoztatók abszolút többsége állami 
(elsősorban vasúti vagy postai) alkalmazott volt. 

40 Idézi Orosz Béla: A hivatalos családnév változtatásokat megalapozó tényezők a XIX. század 
második felében. Magyar Nyelvőr 101 (1977: 1. sz.) 38. 



mára is gondosan eljuttatott, négy kiadást megért tanácsadó kiadványt is meg-
jelentetett, hogy a névmagyarosítások ügyét népszerűsítse, illetve, hogy a név-
változtatók számára a névváltoztatáshoz, a megfelelő magyar (hangzású) csa-
ládnév kiválasztásához segítséget nyújtson.41 

Telkes Simon névmagyarosítást népszerűsítő kiadványának bevezetője is-
mét tanulságos arra vonatkozólag, hogy miként tekinthette a korabeli polgári 
közvélemény — s köztük éppen maguk a névmagyarosítók is — a magyar család-
nevet a magyar nemzeti egységet szimbolizáló és létrehozó nyelvi eszköznek. 
Idézzük: „Valamint a keresztség fölvételével válik az ember kereszténynyé és 
nyer bebocsáttatást a keresztény társadalomba, azonképpen nevének megma-
gyarosításával, e nemzeti keresztséggel, éri el az idegen nevű magyar ember azt, 
hogy a magyar társadalomba, a nemzet igazi fiai közé végkép befogadják. Ez a 
keresztség, ez a hazafiúi hitvallás társadalmi és nemzeti szempontból fontosabb, 
mint az előbbi, a mely csak keresztnevet ad s a vallásnak szerez híveket, míg a 
névmagyarosítás a családneveket teszi magyarrá s így növeli egymás iránt való 
bizalmunkat, egyenlővé válásunkat megkönnyíti, szóval: nemzetünk tömörülé-
sében fontos étikai szerepet visel. [Bekezdés] A magyar név úgyszólván politikai 
hitvallása a magyar embernek. Kétség nem férhet annak magyarságához, ma-
gyar érzelmeihez, kinek a neve magyar [...] A névmagyarosítás hűségeskü, haza-
fiúi fogadalom. "42 

Mai szemmel nézve ezt a jelenséget tehát — Karády és Kozma elemzéseit 
is követve — azt mondhatjuk, hogy a dualizmus kori Magyarország polgári tár-
sadalma képes lehetett a névmagyarosítások kérdésének jelentőségét messze 
eltúlozni, s azt olyan nemzetpolitikai funkciókkal próbálta felruházni, melyek 
betöltésére az természetesen alkalmatlan volt. Ahogyan Szekfű Gyula látta 
Trianon után: a névmagyarosítás e remélt célok eléréséhez illuzórikus eszköz 
volt csupán.43 

Ahhoz, hogy a német családnevet viselő közösségek tömeges névmagyaro-
sításának okaira vonatkozó végső következtetésünket levonhassuk, végezetül 
szükségesnek, sőt elengedhetetlennek tűnik még az érintett közösségek nem-
zeti identitására kitérnünk. Fontos ugyanis tudnunk, hogy e közösségek tag-
jai a korabeli források egyöntetű tanúsága szerint határozott magyar nemzeti 
identitással rendelkeztek, azaz önmagukat a politikailag egy nemzet szerves ré-
szeként, lojális tagjaként határozták meg. Ennek megfelelően maguk is a ma-
gyar nemzetnek — immár a nyelvi nacionalizmus ideológiájából fakadó — nyel-
vi gondolat- és értékrendszerét képviselték. Tulajdonképpen ennek egy bizo-

41 Telkes S.: Hogy magyarosítsuk a vezetékneveket? 1897 és 1906 közt 4 kiadásban jelent meg 
Budapesten. A továbbiakban az általunk használt változat: 2. javított és bővített kiadás. Bp. 1898. -
Telkesnek e könyvecskéjét követően még két komolyabb, hasonló célú" kiadvány jelent meg az álta-
lunk vizsgált korszak folyamán, mindkettő már az első világháború éveiben (Csányi Gusztáv. A név-
magyarosítás szabályai. Bp. 1915; Lengyel Zoltán: Magyar Névkönyv Bp. 1917). E kiadványok tartal-
ma és felépítése meglehetősen hasonló képet mutat: a magyar nevek és a névmagyarosítások törté-
netéről írnak és a névmagyarosítások fontosságáról, a névváltoztatási eljárással kapcsolatos gyakor-
lati tudnivalókat ismertetik, valamint a tájékozódást segítő, illetve ajánló jellegű névjegyzékeket 
közölnek. 

42 Telkes S.\ Hogy magyarosítsuk i. m. 3-5 - kiemelés az eredetiben. 
43 Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Bp. 1989. 330-332. 



nyítékát láthattuk az imént Telkes Simon fent említett példáján keresztül. Szá-
mottevő, szervezett szeparációs törekvések, etnikai, illetve nemzetiségi vagy 
éppen nyelvi indíttatású ellenállási mozgalmak ennek megfelelően a magyaror-
szági zsidóság körében a vizsgált korszakban éppúgy nem voltak, mint ahogy a 
magyarországi németség körében sem alakult ki — egyes kezdeményezések el-
lenére sem — számottevő, szervezett nemzetiségi mozgalom.44 

Ezen a ponton alighanem megkísérelhetjük a korábban megfogalmazott 
részproblémára adandó választ, hogy tehát milyen összefüggés mutatható ki a 
nyelvi nacionalizmus értékrendszere és a korszak tömeges névmagyarosításai 
között.45 Röviden összefoglalva: 

1. Egyfelől láttuk, hogy az érintett, hagyományosan német családnevet 
viselő közösségek családnévhasználata a korabeli Magyarországon, a nyelvi 
nacionalizmus térhódításának köszönhetően, normakonfliktust ered-
ményezett. A német családnév (látszólagos) információtartalma révén a) 
használóját a nemzeti érdekekkel — részben nyelvhasználati szokásaik 
révén — szembenálló, és éppen ezért stigmatizált német, illetve zsidó 
közösségekhez kötötte; b) mint idegen nyelvi struktúra a nemzet nyelvi 
egységét megbontó elemként szemben állt a magyar nemzet nyelvi, 
nyelvhasználati értékrendjével, s végül c) a családnév nemzeti szimbó-
lumként való értelmezéséből fakadóan viselőjét kvázi a nemzeti társa-
dalmon kívülre helyezte. 

2. Másfelől viszont e családnevek viselőinek meghatározó része, mint már 
említettük, határozott magyar nemzeti identitással rendelkezett, ebből 
fakadóan maga is a magyar nemzeti érdekeket képviselte és így azono-
sult a magyar nyelvi nacionalizmus gondolat- és értékrendszerével. 

3. Mindebből pedig levonhatjuk azt a következtetést, hogy a névmagyarosí-
tás az adott helyzetben olyan nyelvi viselkedési formát képviselt, mely 
szimbolikus jelentése révén egyrészt lehetővé tette az érintettek számá-
ra magyar nemzeti identitásuk megerősítését és nyilvános megvallását, 
másrészt pedig lehetőséget kínált számukra a stigmatizált allogén kö-
zösségektől való szimbolikus elkülönülésre. Ezáltal elősegítette a nor-

44 Más magyarországi nemzeti kisebbségeknél kialakultak azonban a magyarral konkurens nem-
zetiségi nacionalizmusok. Ezek megléte, valamint az 1848/49-es sikertelen szabadságharc azon tanulsága 
is, mely szerint egyes nemzetiségek a magyarral szemben felhasználhatók lehetnek, természetesen hoz-
zájárultak a korabeli magyar nacionalizmus gondolatrendszerének továbbformál ás álioz. 

45 Az itt tárgyalt családnév-használati kérdések mellett érdemes legalább utalnunk rá, hogy az 
idegen (gyakran éppen német) tulajdonnevek magyarra változtatása ebben a korszakban - mint ar-
ról összességében számos névtani munka beszámol - nem csak a családneveket érinti. Budán például 
magyar nevet kapnak a korábban (német nyelvű polgárságából adódóan) német nevet viselő dűlők, 
utcák; majd mikor a századforduló környékén zajló hivatalos helységnévrendezés során minden ma-
gyarországi település számára egyedi és egyetlen hivatalos névformát állapítanak meg, ennek meg-
határozásában is, bár nem fő cél, de jellemző tendencia a magyar formák előnyben részesítése. A 19. 
század folyamán divatja lesz a nemzeti keresztneveknek is: történelmi nevek felelevenítése, írói név-
alkotások, idegen utónevek lefordításai és magyarított formái kerülnek használatba. Az álnevek, mű-
vésznevek körében a névmagyarosításokhoz teljesen hasonló, csak nem hivatalosan intézett névcse-
rékkel találkozhatunk. S megemlíthetjük azt is, hogy az első magyarországi kereszt- és családnév-
könyvek is éppen a személynévanyag magyarságát szolgáló célzattal születtek meg a dualizmus 
második felében. 



makonfliktus és a velejáró stigmatizált helyzet megszűnését, egyúttal 
pedig az érintett egyének (re)integrációját abba a nemzeti közösségbe, 
melyhez őket nemzeti identitásuk, önmeghatározásuk is eleve köthette, 
melyből azonban őket a nemzeti közvéleménynek legalábbis egy része 
hagyományos családnév-használatuk folytán kvázi kiközösítette. 

Az itt tárgyalt tényezőkkel együtthatóan vehetők számba a névmagyaro-
sítást támogató, szorgalmazó, olykor azt többé vagy kevésbé ki is kényszerítő 
külső ráhatások is.46 

Miután a fenti argumentatív-okfeltáró elemzések — reményeink sze-
rint — megvilágították a vizsgált jelenség általános ideológiai, társadalmi és lé-
lektani hátterét, hatóerőit, a továbbiakban azon közösségek pontosabb szocio-
lógiai körülhatárolására teszünk kísérletet, melyek a névmagyarosítások tény-
leges részesei voltak.47 

6.) A névváltoztatók társadalmi jellemzői 

Amint azt már tanulmányunk elején bemutattuk, a névmagyarosítások a 
19. századi Magyarországon elsősorban a német nyelvi háttérrel rendelkező s 
német családnevet viselő személyeket érintették — azonban természetszerűleg 
őket sem teljes egészében. A hagyományosan német és a más, nem magyar 
nyelvi hátterű közösségek jó része — a nyelvcsere, a nyelvi és kulturális asszi-
miláció ellenére, de lényegében természetszerűleg - idegen névvel integrálódott 
a magyar társadalomba (becslések szerint az első világháború küszöbén a 
magyar népesség egyharmadáról lehetett szó).48 A meginduló névmagyarosítás 
azonban messze nem tükrözte a valós nyelvi-kulturális asszimiláció tényleges 
eredményeit sem. Érdemes tehát közelebbről megvizsgálnunk azt a kérdést, 
hogy milyen mértékben volt jellemző a névmagyarosítás e közösségek egyes 

4Í> Az eddig tárgyalt össztársadalmi és közösségi tényezőkön kívül természetesen egyéb, egyéni 
meghatározottságú és jellegű okokat sem hagyhatunk számításon kívül. Az idegenül csengő név szo-
katlansága miatt kellemetlennek, „csúnyának" tűnhet, használata pedig hétköznapi nehézségekkel 
is járhat (nehezebb lehet kiejteni, megérteni, leírni, megjegyezni). Egy-egy idegen eredetű név ma-
gyarra cserélése így névszépítő szándékot vagy a célszerűség szempontjait is jelentheti, de legalábbis 
magába foglalhatja. Más kérvények pedig a szóbeliségben már lezajlott névváltozás (mint a közösségi 
eredetű spontán névmagyarosodás), illetve a nem hivatalos egyéni névhasználat (mint művésznév) 
tényét igyekezhettek rögzíteni. A dualizmus időszakában azonban ezzel együtt is inkább a külső, tár-
sadalmi-ideológiai tényezők szerepét tűnik szükségesnek hangsúlyoznunk, míg a 20. század második 
felének névmagyarosítást eredményező névváltoztatásaiban (a kérvények rendszeressé és egyértel-
műbbé váló indoklásaiból is megállapíthatóan) a mindennapok, a magánélet szférájában megnyilvá-
nuló tényezőket látjuk érvényesülni. Ez utóbbiak tanulmányozása is figyelmeztet azonban arra, 
hogy a korábbi időszakok névmagyarosítását sem szabad csupán ideológiai hátterű, alapú folyama-
tokként szemlélnünk. (Mindezekre 1. Farkas T.: A magyar hivatalos i. m. 250-256, 287-289; Kozma 
/.: A hivatalos i. m.) A célszerűség teljesen hétköznapi szempontjainak fontosságát az idegenül hang-
zó családnevek megváltoztatásában egyébként távoli, de hasonlójellegű vizsgálatok is igazolják. (Vö. 
pl. Robert Klymasz: The Canadianization of Slavic Surnames. A Study in Language Contact. Names 
21. (1963: 4. sz.) 248.) 

47 Társadalomtörténeti szempontú áttekintésüket itt lehetséges rövidre fognunk, részletes elemzé-
süket 1. ugyanis elsősorban Karády Viktor és Kozma István módszeres vizsgálataiban (különösen is: 
Karády V - Kozma /.: Név és nemzet i. m. 76-105). Itt mi is elősorban ezek megállapításaira alapoztunk. 

48 Karády V. - Kozma I. : Név és nemzet i. m. 50-51. 



csoportjain belül, s melyek voltak azok a csoportok, melyeket érintetlenül ha-
gyott. Ezáltal ugyanis választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy a korabeli Ma-
gyarország mely közösségei, csoportjai voltak a vizsgált nyelvi, illetve névideo-
lógia hordozói és képviselői, s melyek voltak azok, melyek azt elutasították, 
vagy éppen csak ignorálták. 

A néwáltoztatók között életkor szempontjából elsősorban a f iatalabb 
rétegeket találjuk. A névváltoztatással a legtöbbet ők nyerhettek: a német és/ 
vagy zsidó háttér által előidézett stigmatizáltságból fakadó esetleges későbbi 
hátrányokat elkerülni, előnyöket szerezni. Különösen a zsidók esetében volt ez 
így: inkább megelőző, „stratégiai lépésként", a nem zsidók esetében pedig job-
bára az élet (a közszférában jobban érvényesülő nyomás, karrierépítés) követ-
kezményeként került sor az eseményre. 

A családnév-változtatók túlnyomó többsége természetesen férfi volt: a 
társadalom számára s családjára kiterjedően is az ő neve a meghatározó. 

Az egyik legszembetűnőbb sajátosság, hogy általában a névmagyarosítók 
legnagyobb része a zsidóságból került ki, melynek országos arányszáma 
magasabb volt a nyugat-európainál, Budapesten pedig azt is jóval meghaladta. 
A zsidók országos arányszámukat messze túlszárnyaló módon vettek részt a 
névmagyarosításban, sőt a korabeli névváltoztatásoknak abszolút számokban 
nagyobb részét is ők jelentették. A dualizmus második felében a hazai zsidóság-
nak mintegy egytizede magyarosította meg nevét, míg ez az arány a többi 
(allogén származású, keresztény) néwáltoztatók körében egy százalék körül 
mozgott. Az elméleti viszonyszámok szerint ekkoriban a németek esetében át-
lagosan minden 26 főre esett egy névváltoztatás; a szlovákságon belül 23, a ro-
mánok közt 40, a délszlávok körében viszont 238 személy között akadt egy, aki 
nevet változtatott volna.49 A zsidóság névváltoztatása természetesen koránt-
sem csak Magyarországon számított jellemzőnek, hanem közismert, sőt szte-
reotipikus jelenség egész Európában és a más országokba bevándorolt zsidók 
körében is.50 

A zsidóság emancipációja, társadalmi integrációja a 19. század folyamán 
fokozatosan, egyfajta stratégikus asszimiláció révén ment végbe, melynek a fo-
kozatos nyelvcsere, s az ahhoz kapcsolódó névmagyarosítás egy közbülső stádi-
umát jelentette. Korábbi lépése volt az, melyben a zsidóság egyáltalán család-
neveket, illetve a többségi társadalomban használatos utóneveket kezdett hasz-
nálni. A névmagyarosítást követően pedig, a többségi társadalomba való integ-
rálódásuk utolsó lehetséges lépéseként került sor rendszerint a kikeresztelke-
désre. A névmagyarosítás a neológ zsidóságnál pedig természetszerűleg koráb-
ban és jóval nagyobb mértékben jelentkezett, mint az ortodox irányzat követői-
nél. A zsidóság asszimilációs hajlandóságát egyébként az általuk felvett név-
anyag hétköznapibb jellege (erről lásd a következő fejezetet) is jól jelzi. 

A névváltoztatások társadalmi jellemzői közt szembetűnik továbbá, hogy 
résztvevői elsősorban a mobil, illetve a mozgásban levő társadalmi rétegekből 

49 A becslésekre és interpretációkra 1. Karády V. - Kozma /.: Név és nemzet i. m. 53, 77. 
50 Ezt igazolják például a maguk sajátos módján azok a különböző országokban született vic-

cek, amelyek névváltoztatások körül forognak - s többnyire zsidóviccek. Ezekről 1. Farkas Tamás: 
Név és névváltoztatás - vicc és valóság. Névtani Értesítő 25. (2003) 153-160. 



kerültek ki. Ez a mobilitás sok szempontból értelmezhető: társadalmi réteg, 
településtípus, nemzetiség, felekezet, foglalkozás szempontjából egyaránt. 

A dualizmus kori névmagyarosítások nagy többsége a történeti Magyaror-
szág egyértelműen magyar többségű, s egyúttal legdinamikusabban fejlődő kö-
zépső területein ment végbe, ott, ahol legerősebb volt az asszimilációs húzóerő, 
illetve késztetés és nyomás is. (A kiemelt fontosságú főváros ugyancsak ebben a 
régióban található.) Főleg pedig látnunk kell azt is, hogy a névmagyarosítás 
leginkább urbánus je lenség volt: a korabeli névmagyarosítóknak mintegy 
egyharmadát a főváros, összességében kétharmadát pedig a városok jelentet-
ték; a kérvényezők több mint negyede az éppen urbanizálódó rétegekből került 
ki. A város — különösen a főváros, Budapest — mint „asszimilációs olvasztóté-
gely" a gazdasági, társadalmi, politikai és szellemi életnek, illetve lehetőségek-
nek központjaként is kedvező színtere e folyamatnak, illetve lakóhelye az ezek-
hez szorosabban kapcsolódó társadalmi rétegeknek. A névváltoztatás az inten-
zívebb társadalmi, munkahelyi és egyéb közösségi kapcsolatokkal rendelkező 
személyek esetében általában véve is gyakoribb. 

A néwáltoztatók foglalkozási megoszlását tekintve a folyamat legin-
kább az értelmiségre, az önálló vállalkozókra és a közszolgálati szféra alkalma-
zottaira, továbbá a tanulók körében volt jellemző. Korszakunk néwáltoztatói 
között jellemző módon, az igazi érdekeltség hiánya — s a faluközösség erősebb 
hagyományai — miatt földműves, napszámos, de ugyanígy egyszerű munkás is 
jószerivel egyáltalán nem található; a falusi lakosság névmagyarosítói szinte 
csupán a „városi funkciójú" foglalkozást űző rétegekből kerültek ki. 

S ha mindezeket a néwáltoztatókat jellemző társadalmi paramétereket 
egymás mellé tesszük, látnunk kell, hogy ezek együttesén keresztül egyértel-
műen a polgárság heterogén kategóriája rajzolódik ki. Összefoglalásként tehát 
megállapíthatjuk, hogy a névváltoztatások hátterében lévő nyelv- és névideoló-
gia hordozója és képviselője is egyértelműen a polgárság, illetve a polgárosodó 
társadalmi rétegek voltak. Ennek megfelelően a névmagyarosítás a korabeli 
Magyarországon je l legzetesen polgári viselkedési formaként jellemez-
hető. Az tehát, hogy a névmagyarosítások az ország allogén népességén belül 
leginkább a német családnevet viselő közösségeket érintették, szintén nem 
pusztán e közösségek nagyságával magyarázható, hanem leginkább éppen az-
zal, hogy a társadalmi modernizáció, a polgárosodás folyamatában Magyaror-
szágon a német nyelvű: a zsidó és keresztény-német hátterű közösségek jártak 
az élen. 

7.) A névmagyarosítások esztétikai, funkcionális, nyelvi elvei és gyakorlata 

A felveendő nevek körét korszakunk folyamán nem szabályozták, a ké-
sőbb rögzítendő — s napjainkban is érvényben lévő — elvek lassan s eleinte a 
gyakorlatban formálódtak csak.51 A legkézenfekvőbbnek tűnő szempontot: a 

51 Ennek áttekintését 1. Farkas Tamás: Nyelvművelés és családnév-változtatás. In: Éltető 
anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. írások Grétsy László 70. születésnapjá-
ra. Szerk. Balázs Géza - A. Jászó Anna - Koltói Ádám. Bp. 2002. 159-163. 



magyaros (pontosabban: nem idegenszerű) hangzást sem írják elő még ekkori-
ban, bár az ettől eltérő (s egyébként elég ritkán érkező) névkéréseket gyakran el-
utasították a gyakorlatban. Korszakunk folyamán a történelmi családnevek, va-
lamint a közismert élő személyek (akár a hivatalban lévő, arisztokrata miniszter-
elnök, Tisza Kálmán) családnevének felvétele is lehetséges, s a nagy népszerű-
ségnek örvendő régies írásmódot sem korlátozzák még egyértelműen. A névma-
gyarosítások ügyét pártoló munkák ugyan a történelmi, illetve a régies írásmó-
dú, „hamis csillogású" nevekkel szemben foglalnak állást, a történelmi magyar 
családnevek védelmében pedig már 1880 körül képviselőházi viták is zajlottak, a 
hivatalosság sokáig mégsem korlátozza határozottan ezek választhatóságát sem. 

A névmagyarosítók új családnevük megválasztásában igyekeznek igazod-
ni a már meglévő családnévrendszerhez, többé-kevésbé annak mintáit követik. 
Az elsősorban mintának tekintett nyelvi és névrendszer a soknemzetiségű tör-
téneti Magyarországon pedig — részben a nyelvi nacionalizmus ideológiájából 
fakadóan — a domináns és kiemelt presztízzsel rendelkező magyar volt. A ter-
mészetes módon alakult, közösségi eredetű történeti magyar családnévanyag és 
a névmagyarosítások során felvett családnevek keletkezésük körülményeit te-
kintve azonban sok szempontból különböznek is egymástól (ki, kinek, miért, 
mikor, milyen szemléleti alapon és milyen nyelvi eszközök felhasználásával 
adta a nevet.) A névváltoztatások során ugyan elsősorban azok a nagy névtípu-
sok jönnek létre, amelyek a hagyományos magyar családnévanyagban is megta-
lálhatók, de olyan nevek és gyakorta igen népes altípusok is keletkeztek, ame-
lyek a természetes módon kialakult történeti magyar családnévrendszerből tel-
jességgel hiányoztak.52 A névváltoztatásokkal fe lvett családnevek a néwál-
toztatók, illetve az őket körülvevő kor és társadalmi környezet ízlésvilá-
gát, mental i tását tükrözik.53 Ha pedig a névmagyarosítások nyelvi-ideológi-
ai hátterét vizsgáljuk, ezeknek a nyelvi síkon megnyilvánuló tényezőknek a fi-
gyelembe vételétől sem tekinthetünk el. 

Különösen tanulságosnak tűnik az új családnevek köréből a helynévi 
eredetű családnevek vizsgálata. Ezek a történeti magyar családnévállomány-
nak is legjellemzőbb részlegét alkotják, a névmagyarosítások tanácsadó kiadvá-
nyai éppen ezért ezeket — elsősorban a helységnév! alapú családneveket mint 
„sajátos nemzeti névtípust" — különösen is ajánlják a néwáltoztatók figyelmé-
be. Hegységek és folyóvizek nevéből ugyan viszonylag ritkán alakult magyar 
családnév, a névmagyarosításokban azonban megszaporodik a számuk. Ide tar-
tozik például a Kárpáti név (és változatai), amely a történeti magyar névanyag-

52 A történeti és a névváltoztatásokkal keletkezett családnévanyag részletes összevetésére 1. 
Farkas T.\ A magyar családnévanyag i. m. 

5 3 A felvett családnévanyagban megnyilvánuló nemzeti romantika ízlésvilágáról általában (melyre 
a későbbiekben mi is támaszkodunk) 1. Juhász Dezső: Névmagyarosítás és nemzeti romantika. Ma-
gyar Nyelv 101. (2005: 2. sz.) 196-202. A névmagyarosító ízlés esettanulmányszerű bemutatatására 
egy konkrét családnév (Kárpáti és változatai) és jelentéstani típusának kapcsán 1. Farkas Tamás: 
Kárpáti, Kárpáthy és a Kárpáti-k. Egy újkeletű magyar családnév művelődéstörténete. In: Nyelvi 
identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. Hoffmann István - Juhász Dezső. Debrecen-Bp. 2007. 147-164; 
egy morfológiai típus (az -ányil-ényi végű családnevek) névdivatjára pedig 1. uott: Juhász Dezső: A 
magyarosított családnevek morfológiájának és szemantikájának konnotációs megközelítéséhez. In: 
Nyelvi identitás i. m. 165-173. 



ból különböző okokból hiányzik, a névmagyarosítások történetének azonban 
— sokféle tényezőből kifolyólag — legsikeresebb újonnan alakult családnevévé 
válik. A nemzeti tájak között a hegyek mellett (erről lásd még később) termé-
szetesen a magyar alföld is jelen volt: Róna, Rónai, Pusztai, Pusztafi stb. A leg-
népszerűbbek azonban általában a(z akár csak ál)helységnévi eredetű család-
nevek voltak - úgy is mint a leggyakoribb magyar, de egyúttal mint a társadal-
mi szempontból mérvadónak számító nemesi családok körében is legjellemzőbb 
névtípus képviselői. E nevek egy része valós, de a történeti családnévanyagból 
különböző okokból hiányzó helynévből származott (általában országhatárokon 
kívül eső vagy kései alakulású helynevek esetében); más részüknek azonban 
nem létező, pusztán fikcionálható helynév az alapja (Bérczuáry, Mátraszéki, 
Romlaki, Széphelyi). Ezek a nevek a romantikus irodalom szereplőire emlékez-
tetnek (a Szentirmai egyértelműen innen is származott át a magyar családnév-
állományba); eleve azért is, mert az írói és a néwáltoztatói névválasztást egy-
aránt ugyanazon korabeli ízlésvilág — a nemzeti romantikáé — formálta. A 
névválasztás alapját egyébként nem ritkán teljes vagy részleges tükörfordítás, de 
legalábbis jelentésbeli kapcsolódás jelentette, legjellemzőbben persze német nyelvi 
háttérrel (Goldstein > Arany, Aranyi, Arányi, Aranykövi, Steiner > Kemény, Kő-
vári, Köves, Kövesdi, Kövesi, Kövi, Szikla, Szilárd s tb j . Még jellemzőbb volt azon-
ban, hogy az új nevet legalább kezdőbetűjében igazították az eredeti családnévhez 
0Goldstein > Garai, Gosztonyi, Gál, Gerő, Gonda, Gondos, Gyarmati, Gyulai stb.). 

A helynévi eredetű családnevek jellemző alaktani jegyének, a néwégi -i 
képzőnek régies (és egykor a nyugati magyar nyelvterületre jellemző, történeti) 
írásváltozata, az -y a 19. század közhiedelme szerint az előkelő származás kife-
jezőjének számított, így a néwáltoztatók gyakorta kívántak ilyen nevet válasz-
tani maguknak. Az -i képző, mely a történeti magyar családnévanyagban első-
sorban helynevekhez járult, de személynevek mellett apanévképzőként is állha-
tott (Petri, Tamási), a névváltoztatásokban már közszók mellett is megjelent 
(Kedvesi, Reményi, Villámi, Virányi). Akár egy olyan képző, illetve néwégző-
dés, mint az -ányil-ényi is, ha nem is kimagasló gyakoriságúnak, de igen jellem-
zőnek számíthatott a névváltoztatásokban. Csekélyebb szerepet játszott a ma-
gyarban egyébként nem túl gyakori, de jellemző módon előkelő konnotációkat 
keltő -fi (-fy, - f f y ) képző; most már ugyancsak nem csupán személynevek (Er-
nő fi, Pálfi), de közszók mellett is (Békefy, Hősfi, Koszorúfi). 

A névmagyarosításoknak — a korabeli romantikus ízlésről árulkodó, név-
fordításokból eredő s itt nem részletezett egyéb okokból — a történeti magyar 
névanyag szemantikai és strukturális jellemzőitől eltérő családnevei többé-ke-
vésbé feltűnő módon tanúskodhattak magyarosított voltukról. Olyannyira, 
hogy a korabeli névízlést a névmagyarosítást egyébként lelkesen pártoló írások 
is gyakorta kritizálják. Még a névmagyarosító mozgalom leglelkesebb szorgal-
mazója, Telkes Simon is így ír: „Inkább maradjon Buchbergernek, mint Könyv-
hegyi, mert bizony miért tagadnánk, de úgy van biz az, hogy Könyvhegyinek 
hallatára mindjárt a Buchberger jut eszünkbe".54 

54 Telkes S.: Hogy magyarosítsuk i. m. 14. 



A konkrét névtípusok részletes számba vétele nélkül is érdemes azonban 
egy kis figyelmet fordítanunk arra is, hogy milyen közszói tartalmú neve-
ket választottak, azaz milyen neveket tartottak magyarosnak, illetve ma-
gyarosabbnak. Az itt említett képzetkörök a legkülönbözőbb szerkezetű családne-
vekben megjelenhettek, például 'hegy': Hegyi, Hegyei, Hegyesi, Hegyes fi; Hegyhá-
ti, Hegyvári; Várhegyi; de lásd még Bérci, Bércfi, Bérces, Dombi, Dombosi; Havas, 
Havasi stb. 

A már említett, a történeti Magyarország tájait, hegyeit, vizeit, települése-
it családnévvé formáló névdivat erőssége mellett jellemző csoportot alkottak a 
pozitív emberi tulajdonságokat megjelenítő nevek. Az erőt, bátorságot, férfias-
ságot sugárzó nevek csoportjának gyakorisági listáját a Kemény vezette, míg 
más nevek lágyabb tartalmúak voltak (Erényi, Jámbor). Megtalálható volt mel-
lettük az eszmei és vallási fogalmak köre is (Áldási, Reményi), míg az anyagi 
dolgok nevei között az első helyen az arany állt, jelentős mértékben az eredeti 
német (zsidó) családnevek hatásának (részleges vagy teljes tükörfordításainak) 
köszönhetően. A korabeli gondolatvilágban különösen fontos szerephez jutó 
múltidézés egyértelműen megmutatkozott az őstörténeti és középkori vonatko-
zású nevek esetében: személynevek {Árpád, Zalán), népnevek (Avar, Székely) 
és méltóságnevek (Kende, Vajda) esetében, valamint a sajátosan magyarnak te-
kintett harci erények megjelenítésében (Hadfi, Huszár, Kardos) egyaránt. 

Az itt elmondottak mellett hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a névma-
gyarosítók névízlése történetileg sokat változott, s társadalmi csoportonként 
is lényeges e l téréseket mutatott, névtípusokat és egyes neveket illetően egy-
aránt. A zsidó néwáltoztatók körében például (s nemcsak Magyarországon) ál-
talában jellemzőbbek voltak az egyszerű, kevésbé feltűnő, polgárias jellegű ne-
vek: foglalkozásnevek, egyes népnevek és tulajdonságot jelölő szók, valamint 
egyénnevek (Kovács, Faragó, Kertész, Polgár; Székely, Fodor, Kemény, Gerő, 
Radó stb.) A nem zsidó névmagyarosítók között ugyanekkor elsősorban a hely-
névi (főleg helységnévi, gyakran álhelynévi) eredetű családnevek divatja volt a 
meghatározó. 

8.) Kitekintés 

Tanulmányunkban a korabeli magyarországi névhasználatnak a névma-
gyarosításokban megnyilvánuló vonatkozásaira fordítottuk figyelmünket. Emel-
lett azonban érdemes hangsúlyoznunk azt is, hogy a névmagyarosítók nagy szá-
ma mellett az idegen eredetű családneveket megtartók száma még sokkal na-
gyobb volt. Az eddigiekben tárgyalt hatások tehát az érintett közösségek jelentő-
sebb részénél, a nemzetiségek tömegeinél többnyire nem vezettek el a névma-
gyarosítás végrehajtásáig. Inkább az egyéni életpályák szempontjából, mint kö-
zösségi döntésekként számolhatunk ezekkel, s többségük a valós asszimiláció ki-
fej ezőjeként is értékelhető. Nem tanulság nélküli ugyanakkor megjegyeznünk 
azt is, hogy a korabeli elit egy számottevő része sem cserélte fel ősei nevét egy új, 
magyar családnév kedvéért. 

A névmagyarosításoknak a magyarországi családneveket érintő utóéleté-
re, illetve további történetére előretekintve röviden a következőket érdemes 



még elmondanunk.55 A Monarchia szétesése, illetve a történeti Magyarország 
végét jelentő trianoni béke következtében az ország területe és lakossága jelen-
tősen lecsökkent, s a nemzetiségeknek csekély és az elmagyarosodásra általá-
ban nyitottabb része maradt az új, szűkebbre vont országhatárokon belül. Az 
1920 előtti és a későbbi névváltoztatások statisztikai eredményeit ezért nem ál-
líthatjuk egyszerűen egymás mellé, viszont így is megállapítható, hogy a név-
magyarosítások folyamata folytatódik, sőt újabb lendületet vesz a két háború 
közötti Magyarországon. A 30-as évek végén a zsidók névváltoztatásának lehe-
tősége — nem rendeletileg, de a gyakorlatban — megszűnik, viszont egyre jel-
lemzőbbé válik körükben az asszimilációjuk végső stádiumát kifejező lépés: a 
kikeresztelkedés is. A hazai németség körében ugyanekkor a német birodalmi 
propaganda hatásaként többen visszaváltoztatják korábban magyarosított ne-
vüket, mások viszont éppen ekkor (s részben talán éppen ezért) vesznek fel 
magyar családnevet. 

A második világháborút követő évek jelentik a névmagyarosítások történe-
tének utolsó konjunktúráját: ekkor kerül sor a német családnevek legnagyobb 
arányú megváltoztatására. A zsidóság helyzetének és identitástudatának újra-
gondolására kényszerül, s néhány év leforgása alatt a még idegen nevet viselő 
zsidók jelentős további része dönt neve magyarosítása mellett. A magyarországi 
németség nagy része ugyanekkor viszont kollektív bűnösként való kezelésének 
okán igyekszik megszabadulni ősei családnevétől - míg a korabeli hatalom most 
éppen (átmenetileg, 1945-49 között) a német származású kérvényezők névma-
gyarosításait korlátozza, rendeletekkel és a gyakorlatban egyaránt. 

Az ideológiai há t terű külső késztetések időszaka ezzel pedig lényegében le 
is zárul, mert azok jórészt átadják helyüket az — addig is meglévő, ám a külső 
tényezők által részben befolyásolt, részben elfedett, részben a figyelmünk hát-
terébe szorult — kifejezetten magánéleti tényezőknek. A családnév-változtatá-
sok későbbi történetében így a kifejezett névmagyarosítások aránya is egyre 
csökken. A 20. század vége felé, különösen a rendszerváltást követően pedig fel-
tűnnek és teljesülnek azok a kérvények is, melyek benyújtói a család egykori, 
névmagyarosítást megelőző családnevét kérik vissza. Számuk nem nagy, de je-
lenlétük így is jelzésértékű. 

Az itt felmerülő további kérdések tárgyalása azonban már nem ennek a 
cikknek a témája. 

9.) Zárás 

A fenti elemzések során nem részletezhettük azokat a folyamatokat, me-
lyek a társadalmi asszimiláció és az identitásváltások kérdéskörében értelmezhe-
tők; mindannak ellenére sem, hogy ezek fontossága a névváltoztatások esetében 
kétségbevonhatatlanul alapvető.56 Tanulmányunkban a névmagyarosítások igen 

55 A névváltoztatások 20. századi alakulására részletesebben 1. Karády V - Kozma /.: Név és 
nemzet i. m.; Farkas T. : A magyar hivatalos i. m. 

56 A magyarországi németség családnévhasználatának 20. századi történeteire 1. pl. Solymár 
Imre: Név és identitás (A Völgység névtani sajátosságaiból). In: Az V Magyar Névtudományi Konfe-
rencia előadásai. Szerk. B. Gergely Piroska - Hajdú Mihály. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Kiadványai 209. sz.) Bp. 1997. 64-8. 



összetett, kiterjedt, sokfelé ágazó tárgykörében elsősorban arra a lehetséges és 
eddig kellő figyelemre nem méltatott összefüggésre kívántuk felhívni a figyel-
met, hogy a nyelvi viselkedés, ezen belül a névhasználat is részben mestersége-
sen létrehozott kultúraspecifikus gondolat- és értékrendszerek: nyelvi ideológi-
ák függvénye lehet. Ebben az értelemben csatlakozhatunk ahhoz a szocioling-
visztikai szakirodalomból vett megállapításához, mely szerint „semleges nézet nem 
létezik, nincsen olyan álláspont, mely ne lenne pozícionált. Persze mindig könnyebb 
felismerni a kötött nézeteket mások, például egy korábbi korszak nyelvészeinek 
vagy etnográfusainak vélekedéseiben, mint saját magunkéiban."57 

Vizsgálataink reményünk szerint megmutatták, hogyan vált a 19. század fo-
lyamán Magyarországon általában a nyelv és különösen a családnév egy politikai 
ideológia: a nacionalizmus eszközévé - s hogy ez milyen döntő változást idézett elő 
a német családnevet viselő közösségek nyelvi tudatában, ezen keresztül pedig 
nyelvi viselkedésében, névhasználatában. Az általunk elemzett kontaktushelyzet-
ben a nyelvi viselkedésben bekövetkezett változások magyarázatának kulcsát dön-
tően kognitív, illetve szociálpszichológiai, mentális tényezőkben találtuk meg: a 
német nyelv, illetve beszélőközösség potenciális stigmatizáltságában, az érintett 
közösségek attitűdjeiben, társadalmi identitásában - s az ezeket döntően 
meghatározó nyelvi gondolat- és értékrendszerben, tehát ideológiában.58 

A névmagyarosítások számos módon - történeti, jogi, nyelvészeti, pszicho-
lógiai szempontból - megközelíthető jelenségének értelmezésében ezt a szálat 
sem veszíthetjük szem elől. 

LINGUISTIC NATIONALISM AND GERMAN FAMILY NAMES IN 19TH CENTURY HUNGARY 
On the Linguistic-Ideological Background of „Magyarisation" of Names 

by Maitz Péter - Farkas Tamás 
(Summary) 

The study analyses the linguistic-ideological background of a socio-historical phenomenon, that 
of the movement of „Magyarisation" which grew out of individual cases of official name-changes. It is 
based on the assumption that, although the causes and aims of changing names are of an essentially 
non-linguistic nature, since its content and means are nevertheless a linguistic element, namely the 
family name, the linguistic approach should accordingly also be given a role in a complex analysis of 
this social phenomenon. The study tries to uncover the possible hidden meanings of family names, and 
to explain how their change can in a given historical context induce social processes liable to widen 
into a whole movement. The closer target of the present analysis is constituted by those groups of 
contemporary society, which - mostly of German and Jewish origin - had lived together with the 
Magyars for a long time and were most commonly affected by the Magyarisation process. Besides 

57 Judith T. Irvine - Susan Gal: Language Ideology and Linguistic Differentiation. In: Regimes 
of Language: Ideologies, Polities, and Identities. Ed. Paul V Kroskrity. Santa Fe 2000. 36. 

58 Tanulmányunk témájaként a német nyelvű közösségek névhasználatának kérdéseire fordí-
tottuk figyelmünket, de itt ismét utalnunk érdemes arra, hogy a más allogén kisebbségekre jellemző 
nevek is természetszerűleg ki voltak téve a stigmatizálódásnak. Esetükben azonban más tényezők 
miatt összességében kisebb volt viselőik névváltoztatási késztetettsége - részben az asszimilációs ér-
dekeltség alacsonyabb fokával, részben pedig a viselt családnevek idegen(szerű)ségének mértékével 
összefüggésben. 



reviewing the main characteristics of name changing, it deals with the wider socio-linguistic back-
ground of name using, before all with regard to the communities within which German names 
predominated. Departing from the semantic structure of the family name, it shows how and why a 
family name of a given linguistic character in contemporary Hungary could become the tool of a 
linguistic ideology, namely of linguistic nationalism, thus leading to the transformation of linguistic 
attitudes and of social identities, and on the final account the need for the Magyarisation of foreign-
sounding family names. It characterises the movement of Magyarisation as a behaviour typical of 
mobile groups which were involved in the process of assimilation in general, and describes the 
esthetic, functional and linguistic principles of name changes, which are also firmly rooted in con-
temporary mentality and attitudes, and constitute as such a possible part of the general explanation 
of changes of family names in the 19th century. 



Konrád Miklós 

VALLÁSVÁLTÁS ÉS IDENTITÁS 

A kitért zsidók megítélésének változásai a dualizmus korában 

„Itt-ott magasabb hullámokat vet a zsidógyűlölet árja — írta az 19. száza-
dot búcsúztató cikkében Blau Lajos, a Magyar Zsidó Szemle szerkesztője és a 
Rabbiképző Intézet tanára —, a kihalt vallásos vakbuzgóság helyébe a fajelmé-
letet, a természeti vakbuzgóságot tette, de ez az egész jelenség nem lehet egyéb, 
mint időleges visszaesés, a milyen a kultúra haladásában nem ritka tünemény. 
Sokkal aggasztóbb a zsidóság jövője szempontjából a belső ziláltság, a mely raj-
ta erőt vett. A mohón felvett európai kultúra száz sebet ütöt t rajta. [...] A mo-
dern szellem hatása alatt a zsidó eszményi gondolkozás anyagivá változott és 
hite, ősi öröksége iránt, közönyössé. A vallásos hűtlenség, mely az apák között 
feltűnést keltő ritkaság volt, gyakorivá vált. [...] Némi jogosultsággal lehet a 
XIX. századot a »kikeresztelkedés századának hívni«."1 

A vallási közöny feletti kesergés régi nóta volt, a zsidó kitérés ily hangsú-
lyos előtérbe helyezése viszont egy új korszak nyitánya. Az akkulturálódó zsi-
dóság körében tapasztalható, a premodern korhoz képest jóval nagyobb arányú 
kitérés persze Magyarországon sem volt új keletű jelenség, de csupán ekkorra 
vált a zsidósága iránt elkötelezett, a közéletben zsidóként felszólaló neológ ér-
telmiség egyik legfőbb aggodalmának tárgyává. 

Ennek részben minden bizonnyal az volt az oka, hogy a 19. század utolsó 
éveitől a kitérések éves száma hirtelen megugrott, 1900-ban kétszer, a következő 
évben majdnem két és félszer annyi zsidó keresztelkedett ki, mint 1896-ban.2 Ám 
a lényeg nem a számokban rejlett, aminthogy a neológ értelmiséget sem vigasz-
talta, hogy a magyarországi zsidók arányosan még így is kevesebben tértek ki, 
mint német, cseh, vagy még inkább bécsi hitsorsosaik.3 E tényt a neológ értelmi-
ség nem mulasztotta hangsúlyozni,4 de aggodalmán ez mit sem változtatott. A 
kitérés alapvető — és alapvetően új —jellegzetességét tekintve a helyzet ugyanis 
azonos volt: míg az európai askenázi közösségekben a felvilágosodással kezdődő 
új érát megelőző századok során a (nem kényszerből történő) kitérés legszembe-
tűnőbb társadalmi vonása elszigetelt jellege volt,5 az emancipált zsidóság köré-

1 [Blau Lajos]-. A letűnő évszázad. Magyar Zsidó Szemle 17. (1900) 1-3. 
2 Zeke Gyula-. Statisztikai mellékletek. In: Hét évtized a hazai zsidóság életében. I—II. köt. 

Szerk. Lendvai L. Ferenc - Sohár Anikó - Horváth Pál. Bp., MTA Filozófiai Intézet, 1990.1. köt. 194. 
3 Konrád Miklós: Zsidók és kitért zsidók a dualizmus korában. A kitérés okai zsidó szemmel. 

Történelmi Szemle 49. (2007) 381-382. 
4 Szabolcsi Miksa: Beszámoló. Egyenlőség, 1911. jún. 25. 6. 
5 Jacob Katz: Exclusiveness and Tolerance: Studies in Jewish-Gentile Relations in Medieval 

and Modern Times. [1961.] Springfield (N. J.), Behrman House, 1983. 67. 



ben a kikeresztelkedés, országoktól függően eltérő időben, Magyarországon a 
19. század végére, a modern zsidó lét integráns részévé vált, Todd Endelman ki-
fejezésével élve, „az új viszonyokra és nyomásokra adott zsidó válaszok spekt-
rumának egyik végén helyezkedett el, s nem azon kívül".6 

Az önként választott kitérés mint elterjedt társadalmi jelenség az emanci-
pált zsidóság korának szülöttje volt, a zsidók integrációja előtt fennmaradó 
akadályoknak és a modern zsidó identitás válságának legszembetűnőbb szimp-
tómája. Szükségszerű előfeltétele a zsidóságtól való elidegenedettség, alapvető 
oka a zsidókat továbbra is sújtó negatív megkülönböztetés volt. Az előbbi lehe-
tővé tette azt, amit az utóbbi kiváltott: „Miért tűrjék a folytonos lealázást, jog-
talanságot és mellőztetéseket", tette fel a költői kérdést egy rövid életű feleke-
zeti lap 1882-ben azon fiatalokat illetően, akiknek, vélte a hetilap, zsidóságuk 
nem jelent már egyebet, mint az „antiszemiták mocskolódásai"-nak kényszerű 
elviselését?7 Azokban, akik, amint írta Szabolcsi Miksa, az Egyenlőség főszer-
kesztője 1890-ben, „már mit sem tudnak a zsidóságból, hacsak azt nem, hogy 
útjukat állja",8 a kikeresztelkedés gondolata szinte óhatatlanul felvetődött. A 
kitérés ekképpen megkérdőjelezte mind az asszimilációval párhuzamban har-
monikusan fenntartható zsidó önazonosság eszméjét, mind a szakmai előmene-
telnek és társadalmi befogadásnak a vallási hovatartozástól független liberális 
ígéretét. 

I. A kitérés és a kitértek jelentősége 

A zsidó vallásváltások statisztikai számonkövetésének kezdete, vagyis 1896, 
és a világháború kitörése között kitért 8452 zsidó elenyészőnek tűnhet az 1910-
ben 911227 főt számláló magyar zsidósághoz képest.9 A két számadat összevetése 
azonban nem vezet sokra. Ahhoz, hogy felmérjük a kikeresztelkedettek arányának 
tényleges jelentőségét, a kitértek számát a zsidóságnak csak azon rétegéhez van 
értelme viszonyítani, akik eléggé eltávolodtak zsidóságuktól ahhoz, hogy a kitérés 
mint lehetséges opció egyáltalán felmerülhessen.10 Ez lényegében kizárja nem csu-
pán a magyar zsidóknak a századfordulón egyharmadát-felét kitevő ortodox zsi-
dóságot, hanem a kisvárosok, falvak neológ közösségeinek szerény tagjait is, akik 
életmódjukban 1900-ban is jóval közelebb álltak az ideológiailag mérsékelt és 
társadalmilag akkulturált ortodoxiához, mint a Lipótvároshoz. A viszonyítási 
alap valójában az akkulturált zsidók körén belül is tovább szűkítendő, e réteg 
azon relatív kis számú tagjaira, akik olyan — hivatalnoki, értelmiségi — pályá-
kon működtek, ahol a kitérés potenciális előnnyel kecsegtetett, olyan társadalmi 
pozícióban voltak, ahol a (beházasodással párosuló) kikeresztelkedés utat nyit-

6 Todd M. Endelman: Jewish Converts in Nineteenth-Century Warsaw: A Quantitative Ana-
lysis. Jewish Social Studies 4. (1997: 1. sz.) 31. 

7 Gr.: Van-e szükségünk zsidó lapra? Szombati Újság, 1882. jan. 14. 18. 
8 Sz. M.: A „haladó" vidék IV Egyenlőség, 1890. aug. 15. 3. 
9 Zeke Gy.: Statisztikai mellékletek i. m. 187., 194. 

10 Peter Honigmann: Jewish Conversions — A Measure of Assimilation? A Discussion of the 
Berlin Secession Statistics of 1770-1941. In: Leo Baeck Institute Year Book 34. (1989) 3-39.; Todd 
M. Endelman: The Legitimization of the Diaspora Experience in Recent Jewish Historiography. Mo-
dern Judaism 11. (1991: 2. sz.) 204-205. 



hatott a hagyományos elit köreibe való befogadás felé, illetve elérték a kulturá-
lis asszimilációnak azt a fokát, ahol egyesekben felébredhetett a „magyarság-
gal" illetve a „keresztény kultúrkörrel" való azonosulási vágyból fakadó kitérés 
gondolata. 

A neológ értelmiséget nem is a kitérés számbeli aránya foglalkoztatta el-
sősorban, mint inkább a kitértek személye, társadalmi profilja. A 27 éves Füre-
di Arthur, törvényszéki joggyakornok, vagy a 37 éves Tolnai Ödön, pénzügymi-
niszteri számvevő kikeresztelkedéséhez képest, hogy csak két példát említsünk 
a Budai Izraelita Hitközség havi értesítőjében 1911-től megjelent kitérők név-
sorából,11 a neológ értelmiségben összehasonlíthatatlanul nagyobb aggodalmat 
váltott ki P0V T ,évav Hpnrik az Első Magyar Altalános Biztosító Társaság ve-

„Ne szépítgessük a dolgot — ír ta az etnográfus Strausz Adolf 1900-ban —, 
hanem ösmerjük be, hogy éppen azok a családok, melyek vagyoni helyzetüknél 
és társadalmi állásuknál fogva díszei és védelmezői lehetnének a zsidóhitű ma-
gyarságnak, cserbenhagynak bennünket."1 3 A zsidó gazdasági és kulturális elit 
köreiben a neológ értelmiség percepciója szerint mindinkább terjedő „hiteha-
gyás" a századforduló éveitől kezdve a felekezeti kiadványok folyamatos pana-
szának tárgyává vált: „Majd erről, majd arról halljuk — írta Singer Bernát sza-
badkai főrabbi 1904-ben —, hogy meghajtotta fejét a keresztvíz alá; nem sza-
bad örülnünk hitfeleink emelkedésének, kitüntetésének, mert minden emelke-
dés távolabb viszi őket tőlünk. Akik büszkeségeink voltak, szégyenünkké let-
tek. [...] A szellemi és vagyoni arisztokrácia tekintélyes hányadát elveszítjük."14 

A témáról elmélkedő szerzők számára nem volt kétség: a „zsidók felsőbb réte-
gei", állította 1907-ben Radó Sámuel, a Magyar Távirati Iroda vezetője, a kité-
résben látják a „zsidó-kérdés" megoldását.15 1917-ben az író és országgyűlési 
képviselő Farkas Pál már „majdnem törvényszerű"-nek vélte, miszerint „azon 
zsidók, akiknek vagyonuk vagy jövedelmük egy bizonyos összeget elért, auto-
matikusan vallást változtatnak".16 

Tény, az áttérőknek a századfordulótól 1916-ig nagyjából stabil, évente át-
lagosan 482 fős kontingense 1917-ben hirtelen megugrott, az egy évvel korábbi 
463 kitéréshez képest ekkor 677-en hagyták el a zsidó vallást. Csakhogy cikke 
megírásának pillanatában Farkas Pál ezt még nem tudhatta, ráadásul a kitéré-

11 Hitehagyottak. A Budai Izraelita Hitközség Értesítője 2. (1911: 3. sz.) 9-10. 
12 Pápai Béla: A kitérés útja. Egyenlőség, 1896. júl. 10. Melléklet. 5. Az 1868-ban nemességet 

kapott, 1886-ban a főrendiház tagjává kinevezett 70 éves Lévay kitéréséről az egész sajtó beszámolt. 
L. pl. Lévay Henrik megkeresztelése. Budapesti Hírlap, 1896. júl. 15. 6.; Főrendi kikeresztelkedés. 
Pesti Hírlap, 1896. júl. 5. 11.; Lévay Henrik megtérése. Saját tudósítónktól. Alkotmány, 1896. júl. 15. 
4. A városi szóbeszéd szerint Lévay a bárói cím elnyerésének reményében tért ki, ezt mintegy előse-
gítendő. Az összefüggés nem kizárható, bár nem is bizonyítható, mindenesetre Lévay a következő 
évben valóban bárói rangra emeltetett. 

13 Strausz Adolf-. A guvernántok. Egyenlőség, 1900. febr. 11. 6. 
14 Dr. Singer Bernát: A kitérések I. Egyenlőség, 1904. nov. 6. 4. 
15 Dr. Radó Sámuel: Disraeli és a zsidók. In: Uő: Politikai olvasókönyv. Bp., Franklin, 1907. 306. 
16 Dr: Farkas Pál. Emancipáció és kikeresztelkedés. In: Az Egyenlőség emlékfüzete a magyar 

zsidóság egyenjogúsításának 50. évfordulójára. Szerk. Szabolcsi Lajos. Bp. k. n., é. n. [1917.] 58. 



sek valóban robbanásszerű növekedése csak 1919 tavaszán vette 
kezdetét.17 Az 1921-ig húzódó kitérési hullám során a zsidó elit 
minden kétséget kizáróan tekintélyes hányada elhagyta zsidósá-
gát, a huszonhét bárói címet kapott zsidó család tagjai közül 1919 
őszén pár nap leforgása alatt huszonhármán tértek át.18 Húsz év-
vel később a történész-genealógus Kempelen Béla joggal könyvel-
hette el: „A Magyarországi zsidóság „előkelőbb"-jei — kevés kivé-
tellel — már mind áttértek keresztény vallásra."19 

A nagypolgári körökben a kitérés aránya a zsidó összlakossá-
goz képest 1919 előtt is nagyobb volt. Ám valójában, amint arra 
Varga László rámutatott , a dualizmus korában a kitérés a zsidó 
elit tagjai között sem volt „tipikusnak" tekinthető.20 A zsidó nagy-
polgárság második, illetve harmadik generációjának, a „nagybur-
zsoázia nagy nemzedékének" Varga megítélése szerint hét legki-
magaslóbb tagja, nevezetesen Ullmann Adolf, Weiss Manfréd, 
Hatvany-Deutsch Sándor és József, Fellner Henrik, Lánczy Leó és 
Kornfeld Zsigmond közül csak Lánczy és Fellner tért ki.21 Ám hoz-
zá kell tenni: Lánczy nem maga döntött kitéréséről, egy dédunoká-
ja szerint apja már születésekor, 1852-ben reformátusnak keresz-
teltette,22 míg Fellner csak 1914 után tér t át, hiszen ekkor, 55 éves 
korában még a pesti neológ temetkezési egylet, a neológ hitközsé-
geken belül legkonzervatívabb intézményének számító Hevra 
Kadisa választóképes tagja volt.23 A belépés a Szent Egyletbe per-
sze nem volt a zsidósághoz való bensőséges kötődés feltétlen jele. 
Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy az 1914-ben tagként re-

17 A Károlyi-kormány idején, 1918. november 1. és 1919. március 20. között 265, a tanácsköz-
társaság alatt, 1919. március 25. és július 31. között 903, a Friedrich-kormány hivatalba lépésétől, 
1919. szept. 30-ig 1121 tizennyolcadik életévét betöltött zsidó férfi és nő jelentette be kitérési szándé-
kát a Pesti Izraelita Hitközség rabbisági hivatalánál. A számok pontosan tükrözik a kitérések idősza-
ki alakulását, de jóval alacsonyabbak az áttérők tényleges számánál, mert kitérésüket ekkor sokan 
nem jelentették be a hitközségnél. Groszmann Zsigmond, a rabbi-hivatal vezetőjének becslése szerint 
e tizenegy hónap leforgása alatt Budapesten mintegy 5000 zsidó tért át. Dr. Groszmann Zsigmond: 
Statisztikai adatok a kitérésekről. Egyenlőség, 1919. okt. 12. 9-10. Az állami statisztika szerint 
1919-ben az országban összesen 7146 zsidó tért be valamelyik keresztény felekezetbe. Zeke Gy.: 
Statisztikai mellékletek i. m. 194. 

18 Szabolcsi Lajos: Két emberöltő. Az Egyenlőség évtizedei (1881-1931). Bp., MTA Judaisztikai 
Kutatócsoport, 1993. 292. 

19 Kempelen Béla: Magyar zsidó családok. I—III. köt. Bp., Makkabi, 1999. II. köt. 84. Kempelen 
három kötetes műve eredetileg Magyar zsidó és zsidó eredetű családok címmel jelent meg 1937 és 
1939 között. 

20 Varga László: A hazai nagyburzsoázia történetéből. Valóság 26. (1983: 3. sz.) 79. 
21 Uo. 86. 
22 Halmos Károly: Lánczy Leó. Hagyomány és nonkonformizmus egy bankvezér történetében. 

In: Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. Szerk. Sebők Marcell. 
Bp., HVG Könyvek, 2004. 182. Halmos Károly egy korábbi cikkében azt feltételezte, hogy Lánczy 
Leó apja, Lazarsfeld Adolf, 1861-ben tért ki, nevének magyarosításával egyidejűleg. Elképzelhető 
tehát, hogy fiát is csak ekkor kereszteltette meg. A lényegen ez persze nem változtat. L. Halmos Károly: 
Lánczy Leó (1852-1921). Valóság 35. (1992: 1. sz.) 49. 

23 A Pesti Chevra Kadisa választóképes tagjainak névjegyzéke. H. n. 1914. 



dául az idősebb Chorin Ferenc, Ormody Vilmos, a budai Goldberger család öt 
tagja, köztük Goldberger Leó, két domonyi Domony, három maróthi Fürst, 
négy botfai Hűvös, négy Zwack, valamint a már ekkor — illetve a következő 
négy évben — báróságot szerzettek közül beocini Ohrenstein Henrik, Weisz 
Manfréd és családja két másik tagja, négy Hatvany-Deutsch, köztük Hatvany 
Lajos, öt baranyavári Ullmann, köztük Ullmann Adolf, három Madarassy-Beck, 
négy szászbereki Kohner, három tornyai Schossberger, három dirsztai Dirsztay, 
három újpesti Wolfner és két esetei Herzog.24 E családok közül többnek már ek-
kor kitértek egyes tagjai, de a dualizmus idejében az arány még általában ele-
nyésző volt. Halmos Károlynak a nagyiparos-fakereskedő Neuschlosz család 
három nemzedékét felölelő számításai szerint, a 19. század eleje és 1914 között 
a család 33 tagja közül csupán ketten hagyták el zsidóságukat.25 

A dualizmuskori zsidó nagypolgárság köreiben a kikeresztelkedés messze 
nem volt tehát olyan elterjedt jelenség, mint azt a neológ értelmiség hangoztat-
ta. A túlzás érthető, a zsidó elit köreiben történő kitéréseket az adott személyek 
társadalmi láthatósága óhatatlanul felnagyította — és nem csak a neológ értel-
miség szemében.26 „Különös, hogy 50 esztendő óta majdnem minden gazdag iz-
raelita család a keresztény hitre áttér", jegyezte meg Simor János hercegprí-
más egy főrendiházi beszédében 1883-ban.27 A századfordulón a kikeresztelke-
dett zsidókon előszeretettel élcelődő, és a műfaj természetéből adódóan túlzó 
szatirikus lektűr-irodalom is hozzájárult a zsidó elit vélt kitérési lázának torzí-
tó percepciójához. Amint egy lipótvárosi úrnő képletesen vázolta fel tapaszta-
latlanabb barátnőjének: „Valamikor a Lipótvárosban minden zsúron kötelező 
volt egy úgynevezett «fedezeti keresztény». De ennek most vége van, mert most 
már mindenütt maguk a háziak is ... maguk a háziak sem... a háziak már nem 
... szóval ők is tudják azt, amit a keresztény."28 A meggazdagodott és ennek mint-
egy természetes velejárójaként kitért zsidó kliséjét számos kupié is megörökítette, 
így Gábor Andor egy háború előtti szerzeménye: „Hála isten, hála isten, oly jól megy 
nekünk, / Bankigazgatóék vagyunk s van két gyermekünk, / Svájci bonnunk s erede-
ti hollandi dadánk, / S a katolicizmusba már rég beolvadánk."29 Még általánosabban: 
a zsidóság felemelkedett rétegét rendezetlen illetve rendezett felekezeti viszonyok kö-
zött élőkre osztó kifejezés általános használata a századfordulón hűen tükrözi mind 
a zsidólét társadalmi hátrányáról, mind e réteg immár óhatatlanul véges — hiszen 
rendezendő — zsidóságáról kialakult sztereotípia elterjedtségét.30 

24 Uo. 
25 Halmos Károly. Két építési nagyvállalkozó a századfordulón. In: Gazdaság - Politika - Kul-

túra. Tanulmányok Kelet-Közép-Európa történetéből. Szerk. Gyimesi Sándor. Bp., Aula, 1992. 51. 
26 A jelenség nem volt egyedi. A 18. század végén Németországban a kitérések vélt mértékét a 

kortársak azonos okból és hasonlóan eltúlozták. L. Jacob Katz: Kifelé a gettóból. A zsidó emancipáció 
évszázada 1770-1870. Bp., MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995. 128-129. 

27 Főrendiházi Napló 1881-1884. II. köt. Bp., Pesti Könyvnyomda Rt., 1884. 38. 
28 Molnár Ferenc: A modern. Egy új pesti típus természetrajza. In: Uő: Hétágú síp. Bp., Frank-

lin, 1911. 36-37. 
29 Gábor Andor: A Zsazsa. In: Uő: Erélyes elégia. Bp., Szépirodalmi, 1967. 37. 
30 A pesti nyelvből sarjadt kifejezést, hogy csak néhány példát említsünk, megtaláljuk a iroda-

lomban: Herczeg Ferenc: Andor és András. [1903.] Bp., Singer és Wolfner, 1925. 32.; az egyfelvonásos 
orfeumi bohózatokban: Satyr [Haáz István]: Szégyen! Gyalázat! Népies bohózat egy felvonásban. 
Gyoma, Szerzői kiadás, é. n. [1912.]; az ortodox, neológ, illetve cionista kiadványokban: Fővárosi kór-



Aligha meglepő tehát, hogy az érintettségéből eredő túlzásra való hajlam a 
neológ értelmiséget a valós helyzetnél sötétebb kép festésére serkentette. A zsi-
dóság felső rétegeit megítélése szerint megtizedelő „elpártolás folyamata" persze 
önmagában is aggasztó volt,31 ám külön aggodalmat váltott ki e folyamat társa-
dalmi hatása. „A nagyok példája — írta Szabolcsi Miksa — akkor is vonz, ha 
rosszat mutat."32 1904-ben, nem sokkal Elek Pál, a Magyar Bank és Kereskedelmi 
Rt. vezérigazgatójának kitérését követően, Vajda Izidor, a bank egyik igazgatója is 
kikeresztelkedett. Aligha vallási meggyőződésből, kutatta az Egyenlőség a kitérése 
okát, se nem azért, mert a bank élén keresztény vezetőre volt szükség, „az már 
megvolt Elek Pál személyében". Csak egy magyarázat lehetett: „A kitért magas 
állású ember példája ragadós. [...] Szükségtelen, hogy maga az igazgató térítési 
munkálatokat folytasson; neve, állása, személyisége önmagától is folyton ema-
nálja a hitehagyás levegőjét. [...] A pásztorok nyomába terelődik a nyáj."33 A va-
gyoni és kulturális elit utat mutatott , kérdés, hogy milyen utat . „A helyett, 
hogy ők lennének az első zsidók, kik körül kialakul és kijegecesedik a modern 
magyar zsidóság, mint minden más arisztokrácia körül a maga társadalma: a 
mi báróink és freiherrjeink betolakodnak egy rájuk nézve idegen felekezetbe," 
í r ta Singer Bernát 1904-ben.34 Az elit elpártolása nem csak a „nyáj' egyes tagja-
inak a kitérését vonta magával, az egész zsidó társadalom belső kohézióját ren-
dítette meg. „Nevezetes ember, ki megtagadja múltját, felekezetét — írta Sza-
bolcsi Miksa 1909-ben —, támaszt is dönt egyszersmind."35 

II. Ervek a kitérés ellen 

Az 1890-es évek második felétől, majd még inkább az áttéréseknek az 1900-as 
évek eleji hirtelen növekedését követően, a kitérés elleni küzdelem a neológ értelmi-
ség deklaráltan egyik legfőbb céljává vált.36 A „hitehagyás" persze csupán részét ké-
pezte egy szélesebb problémakörnek, a középosztály zsidósága iránti feltételezetten 
rohamos elidegenedésének. „Felekezetünket nem a kitérések veszélyeztetik legköz-
vetlenebbül, hanem az a dissoluczió, mely a lelkekben végre megy", írta 1898-ban 
Weiszburg Gyula, ekkor a Pesti Izraelita Hitközség segédrabbija.37 A zsidó vallás-
ból való kilépés, a zsidósággal való nyilvános szakítás ugyanakkor e probléma-

kép. Magyar Zsidó, 1910. jan. 20: 12.; Kritikus [Weiszburg Gyula]-. Reflexiók. Hitközségi Szemle 3. 
(1912: 6. sz.) 142.; Schönfeld József-. Lipótvárosi levelek. [1911.] In: Uő: Harcban a zsidóságért. Bp., 
Általános Ny., é. n. [1928.] 96.; a napisajtóban: Ki lesz Hatvany Sándor utódja? Az új zsidó főrend. 
Pesti Tükör, 1913. márc. 9. 4.; illetve a radikális publicisztikában: Várdai: A zsidó államtitkár. 
Huszadik Század 14. (1913: 5. sz.) 627. 

31 Dr. Goldschmied Lipót-. A mi jövőnkről. Hitközségi Szemle 3. (1912: 4. sz.) 83. 
32 Szabolcsi Miksa-. Meturgeman. A kitérők proskribálása. Egyenlőség, 1909. dec. 26. 4. Szabol-

csi a „Meturgeman" (arameus, jelentése: tolmács, fordító) című rovatában közölte a laphoz beküldött 
levelekre adott válaszait. 

33 Ábrahám [Gábor Andor]-. Kitérések. Egyenlőség, 1904. júl. 24. 3. A szerző nem azonos az író 
és költő Gábor Andorral, az Ábrahám álnév mögött rejtőző 20 éves újságíró a Rabbiképző tanítványa 
volt, később a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára. 

34 Dr. Singer Bernát: A kitérések IV Egyenlőség, 1904. dec. 4. 4. 
35 Szabolcsi M.: A kitérők proskribálása i. m. 4. 
36 Dr. Singer Bernát: A kitérések. I. Egyenlőség, 1904. nov. 6. 3. 
37 W. Gy. [Weiszburg Gyula]-. Erkölcsi mérleg. A Jövő, 1898. febr. 4. 1. 



kör lényeges részét alkotta, hiszen a modern zsidó identitásválság számszerű-
síthető, leglátványosabb tünete volt. 

A válság persze globális választ kívánt, a modern zsidóság definíciójának 
és önképének átfogó megújítására serkentett.38 Ami a kitérés elleni küzdelmet 
illeti, a célközönség értelemszerűen nem a kitért, hanem a zsidóságtól már 
nagy mértékben elidegenedett, ám a zsidóság számára feltételezetten még meg-
menthető zsidók voltak. Az érvelés alapvetően két síkon futott. 

Az érzelmekre apellált a kitérés által a szülőknek okozott fájdalom hangoz-
tatása, illetve a felmenő nemzedékek áldozatos hithűségének emlegetése, akik 
„szívesebben tűrték el a kínzás minden nemét s mentek ezer számra a halálba, 
mintsem hogy elhagyták volna ősi hitüket".39 A két érv, a gyermeki szeretet va-
gyis a szülők hitéhez való hűség kötelezettsége és a zsidó múlt mint szenvedés-
történet együttes megjelenítése már az 1860-as évek elején fellelhető, így Mezei 
Mór egy rövid elbeszélésében, amelyben egy iíjú zsidó elájul azon felismerése fáj-
dalmában, hogy kitérése „halálos tőrdöfés" anyja szívébe — majd ájulásából ma-
gához térvén ráébred, kikeresztelkedése csak rémálom volt, továbbra is azon fele-
kezet tagja, „melynek osztályrésze az üldöztetés és szenvedés".40 

A kitérés által a szülőknek okozott fájdalom, illetve a kitérés, mint a szü-
lők és az „ősök" emlékének meggyalázása a századvégtől a felekezeti irodalom 
közkedvelt témája lett.41 A természetéből adódóan érzelmes téma érzelmessé-
get kívánt: „Az öreg asszony", írta le Tolnai Alfréd a fia kitéréséről értesülő 
jámbor falusi nő reakcióját, „minden zokszó nélkül elvágódott a földön. Még 
egy sóhajtás: «Halljad Izrael..., az Örökkévaló a mi Istenünk..., az Örökkévaló 
egyetlenegy!» Még görcsösen kapkod levegő után. . . egy vonaglás — és vége. 
Meghalt egy zsidó anya. Megölte a fia levele, a fia tette."42 

A zsidó történelemnek mint szenvedéstörténetnek a zsidók történeti tu-
datába mélyen beágyazott percepciója a közösségtudat érzelmi megerősítésé-
nek szinte magától kínálkozó eszköze volt. Heinrich Graetznél, a zsidó történe-
lem Salo W. Baron elhíresült kifejezése szerint „könnyfakasztó" koncepciójá-
nak43 legnevesebb hirdetőjénél, amint őt követően a magyar neológ értelmiség-

38 Ennek nyomon követése túllépi e tanulmány keretét. A kérdésről 1. Konrád Miklós: A neológ 
zsidóság útkeresése a századfordulón. Századok 139. (2005) 1335-1369. 

39 Weber Soma: Izrael története a Szentföldön. Az elemi iskolák IV osztálya számára. A Pesti 
Izr. Hitközség megbízásából írta a Pesti Izr. Hitközség vallásoktatója. Negyedik, javított kiadás. 
Bp., Lampel, 1909. 60. 

40 Mezei Mór: Művészábránd. [1863.] In: „Minden hiábavalóság..." Novellaantológia száz év 
zsidó prózájából. Szerk. Kőbányai János. Bp., Múlt és Jövő, 1999. 35-44. 

41 Grósz Gizella: A hitehagyott. In: Uő: Az asztalfiából. Tárczák és elbeszélések. Bp., Schle-
singer és Kleinberger, é. n. [1898.] 38-47.; Lengyel Laura: Küzdelmek. In: Évkönyv. 1903. Szerk. 
Bánóczi József. Bp., Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, 1903. (Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat Ki-
adványai. XVII.) 127-133.; Tolnai Alfréd: A hitehagyott. In: Évkönyv. 1904. Szerk. Bánóczi József. 
Bp., Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, 1904. (Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat Kiadványai. XIX.) 
258-264.; Révész Béla: A rejtelmes ember. In: Uő: Rejtett utakon. Bp., Magyar Zsidó Könyvtár, é. n. 
[1906.] 59-64. 

42 Tolnai A.: A hitehagyott i. m. 260-261. 
4 3 A szenvedéstörténet bírálatával Baron új irányt nyitott a zsidó történetírásban. L. Salo 

Baron: Ghetto and Emancipation: Shall We Revise the Traditional View? Menorah Journal 14. 
(1928) 515-526. Baron történetszemléletéről és hatásáról: Ismar Schorsch: The Lachrymose Con-



nél is, a szenvedéstörténet hangsúlyozása ideológiai célt szolgált, a múlt zsidó-
ságával való együttérzés felkeltése a zsidó nép együvé tartozásának tudatát s 
így a modern zsidó társadalom belső kohézióját volt hivatott megerősíteni.44 A 
zsidóság hivatalosan felekezetiségre redukált definícióját szétfeszítő történe-
lemértelmezés a zsidósághoz való kötődés etnikai és szekuláris dimenziójára 
játszott rá, abból a felismerésből fakadt, hogy „a közös szenvedés, az évezredes 
martyrium, a végnélküli, jogtalan bántalom és üldöztetés", amint írta Szabolcsi 
Miksa 1891-ben, egy olyan „forrasztó szer", amelynek hatása alól a hitetlen zsi-
dó is nehezen szabadul.45 A felmenő nemzedékek szenvedéseinek, vagyis zsidó-
ságukhoz szenvedéseik ellenére is rendíthetetlen hűségüknek előtérbe helyezé-
se kidomborította azok jellemtelenségét, akik hűtlenné váltak vagy szándékoz-
tak válni a hithez, „melyért az ősök annyit, s annyit szenvedtek, melyért eltűr-
tek bántalmat, gyalázatot, üldözést és halált mint egy népe sem a földnek".46 

De főleg példát nyújtott. „Nincs olyan martyrológiuma a világ egyetlen feleke-
zetének sem, mint a zsidóságnak", igazolta Szabolcsi a szenvedéstörténet peda-
gógiai hasznát a gyermekek oktatásában. „Had tanuljanak lelkesedni a dicsők 
példáján, és ahol kell, hadd tanítsák meg erre a gyermekek édes szüleiket."47 

Az érzelmi kártya kijátszása azonban elégtelen volt, hiszen olyan érzel-
mekre kívánt hatni, amelyek a kitérés gondolatáig eljutott zsidók többségénél, 
ha hatottak is, már nem nyomtak döntően a latba — ellenkező esetben senki 
sem tért volna ki. Ebből kifolyólag a kitérés elleni másik, immár nem az érzel-
mekre, hanem a józan észre apelláló érvelési sík a vallásváltás eredménytelensé-
gének a kimutatása volt. A neológ értelmiség számtalan írásban bizonygatta, 
hogy az áttérés nem hozza meg a várt eredményt, vagyis egyszerűen nem éri 
meg áttérni, hiszen, amint azt a Borsszem Jankó ban Spitzig Iczig már 1870-
ben tömören megfogalmazta: „Édes borátaim, ha lesztek keresztén — mégis 
aszondja a világ, hodj vattok kikörösztölködöt izraletók."48 A kitért zsidót, szólt 
a fejtegetés, a keresztény társadalom annak tekinti, ami: zsidónak, aki kitért; a 

ception of Jewish History. In: Uő: From Text to Context: The Turn to History in Modern Judaism. 
Hanover (NH) - London, University Press of New England, 1994. 376-88.; Robert Liberies: Salo Witt-
mayer Baron: Architect of Jewish History. New York, New York University Press, 1995.; David Engel: 
Crisis and Lachiymosity: On Salo Baron, Neobaronianism, and the Study of Modern European Jewish 
History. Jewish History 20. (2006: 3-4. sz.) 243-64. 

44 Michael A. Meyer: Ideas of Jewish History. Detroit, Wayne State University Press, 1987. 
229-233.; Nils H. Roemer: Jewish Scholarship and Culture in Nineteenth-Century Germany: Bet-
ween History and Faith. Madison (Wis.), University of Wisconsin Press, 2005. 60-70.; Jacques Ehren-
freund: Mémoire juive et nationalité allemande. Les juifs berlinois à la Belle Époque. Paris, PU.E, 
2000. 95-101. 

45 Szabolcsi Miksa: A tápió-szelei rabbi. Egyenlőség, 1891. szept. 11. 6. 
46 Szabolcsi Miksa\ Apák vétke. Egyenlőség, 1892. szept. 16. 6. 
47 Szabolcsi Miksa: Meturgeman. Megjegyzések egy lemondó levélre. Egyenlőség, 1903. febr. 15. 

4. A zsidó mártírológia meg is jelent mind a hittanoktatásban, mind a bár micva ünnepségeken el-
hangzott beszédekben. L. Weber S.: i. m. 60.; Dr. Hevesi Simon: Vallástani előkészítő a konfirmáns le-
ányok számára. A Pesti Izr. Hitközség rabbiságának megbízása alapján írta Bp., Franklin, 1914. 
47.; Adler ülés: Bármicvó beszéd. Tartotta ~ óbudai főrabbi budai Goldberger Sándor folavatási ün-
nepén 5657. év berésit szombatján. Bp., Bichler I. könyvnyomdája, é. n. 11898.] 4. 

48 Spitzig Iczig: Királyutcai levelek. Az uy nemesekrül és a régi góleszrül. Borsszem Jankó, 
1870. máj. 1. Közli: Mokány Bérezi és Spitzig Itzig, Göre Gábor mög a többiek... A magyar társada-
lom figurái az élclapokban 1860 és 1918 között. Szerk. Buzinkay Géza. Bp., Magvető, 1988. 524. 



felsőbb körök nem fogadják be, vagy ha látszólag be is fogadják, magukkal 
egyenrangúnak soha nem ismerik el, a konvertita társadalmilag légüres térbe 
kerül, miközben ősei hitének megtagadása még gyakran szakmai előnnyel sem 
jár, sőt, alkalmasint meg is nehezíti előmenetelét. Mindennek eredményekép-
pen a hitehagyás a zsidót „gyanakvó, elégedetlen, irigy és kimondhatatlanul 
boldogtalan emberré" változtatja, lelki ronccsá, akinek „örökös törekvése, hogy 
bebizonyítsa az embereknek, hogy ő nem az, aki".49 

A kitérés következményeiről kifejtett argumentáció annyiban egyezett a 
kortársak nézetével, illetve a közvéleménynek a kortársak nézeteit illető meg-
ítélésével, hogy a konvertiták zsidó származását a társadalom számon tartot-
ta.50 Feledésbe merüléséhez több nemzedék kellett, vagyis kijátszható kártya 
maradt nem csupán a kitért zsidó, de gyermekei, sőt unokái ellen is.51 

A keresztény elit köreibe való befogadás viszont nem volt oly lehetetlen, 
mint azt a neológ értelmiség állította, noha nem vitás, ha a kitérés megkönnyí-
tette is, önmagában nem garantálta a befogadást, amely függött az áttérés ide-
jétől is (minél korábban következett be, annál „sikeresebb" volt), a kitérő csalá-
di viszonyaitól (a nemesi eredetű, illetve főúri családokba való beházasodás 
megkönnyítette az elfogadtatást), illetve bizonyos szimbolikus értékű kompen-
zációs gesztusoktól (eltávolodás az üzleti élettől, versenylovak futtatása, ke-
resztény felekezeti alapítványok anyagi támogatása, esetleg némi szolid anti-
szemitizmus).52 

Végül, a neológ értelmiség érvelése, miszerint a kitérés végső soron ha-
szontalan, mert eredménytelen, logikai zátonyra futott, hiszen ha így lett vol-
na, a feltételezetten csupán számító érdekből kitérő zsidók nem tértek volna ki. 
Szemben saját állításával, miszerint „a legtöbb esetben keserves csalódás várja 
a kitérőt",53 olykor a neológ értelmiség is kénytelen-kelletlen elismerte: bár a 
vallásváltás nem változtat a zsidó egyéni értékén, „mihelyt keresztény alapra 

49 Szabolcsi Miksa: A hitehagyás és a nevelőnőképző. Egyenlőség, 1901. ápr. 28. 1-2. 
50 A jelenség már a magyarországi kitérések első jelentősebb hulláma, vagyis az 1840-es évek 
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vet nem mosta le." Czakó Zsigmond: A könnyelműek. [1847.] In: Uő: Összes művei. Sajtó alá rendez-
te Ferenczy József. I—II. köt. Bp., Aigner Lajos, é. n. [1883-1884.] I. köt. 326.; A dualizmus korát ille-
tően 1. még: Egy zsidó asszony levele. Fővárosi Lapok, 1884. jan. 19. 100-101.; Hentaller Lajos: Politi-
kusaink pongyolában. Tollrajzok a képviselőházból. Bp., Kókai Lajos bizománya, 1886. 66.; Pulszky 
Ferenc: Májusi liberalizmus. Pesti Hírlap, 1892. máj. 26. 2.; Hegyesi Spitzné: A Dóczi-lázról. Kakas 
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helyezkedik, lehet államtitkár, báró, kinél az ember kezdődik, püspök, minden 
rendű és rangú honoráczior."54 Amint í r ta Todd Endelman a közép-európai zsi-
dóság kitérési indítékainak összegzéseképpen: „Azok, akik kereszténnyé lettek 
valószínűleg azt gondolták, hogy a kitért zsidónak végső soron mégis jobb esé-
lyei voltak a boldogulásra, mint a nem kitért zsidónak, még akkor is, ha a kike-
resztelkedés messze nem nyújtott tökéletes védelmet az antiszemitizmus ellen. 
Ezenkívül még ha maguk a kitérők alkalmasint nem élvezhették teljes mérték-
ben kitérésük gyümölcseit, bizonyos feltételek mellett gyermekeik és unokáik 
már igen."55 

Mennyiben hathatot t a kitérés ellen kifejtett argumentáció? A zsidó sors, 
mint szenvedéstörténet a neológ értelmiség hangsúlyozása nélkül is a zsidóság 
közös emléktárának része volt. Ám kérdéses, vajon „a közös múlt, a közös szen-
vedés, a közös származás"56 emlegetése mennyiben tar tot ta vissza a kitéréstől 
azokat, akik e közösséghez tartozást csupán értelmetlen hátrányként élték 
meg. A szülőknek okozott fájdalom a kitérést bizonyára sokak számára gyötrel-
messé tette, a téma visszaköszön a neológ értelmiségtől oly távol álló szerzők-
nél is, mint Bíró Lajos,57 naplójában az ifjú Füst Milán szülei emlékének tiszte-
letben tartásával indokolta a kitérés elutasítását.58 A kitérés hiábavalósága, a 
zsidó stigmától való szabadulás lehetetlensége a már idézett Spitzig Iczigtől, 
azaz Agai Adolftól Szép Ernőig átvonult a zsidó sorsról elmélkedő szerzők so-
rán.59 A kitérés ellen kifejtett neológ argumentáció hatását ekképpen lehetetlen 
lemérni, mer t olyan érzelmekből és jelenségekből merített, amelyek érvelése 
nélkül is hatot tak - ha hatottak. 

Függetlenül eredményességétől, a kitérés ellen kifejtett diskurzus egysé-
ges és konzekvens volt. Ennél jóval bonyolultabb volt azonban a kitértek meg-
ítélése. Márpedig az 1900-as években nem csupán a kitérések számának meg-
ugrása volt újdonság - a kitért zsidók immár több ezer fős tömege is ú j helyze-
tet teremtett , nemhogy a reformkorhoz, de még az 1880-as évekhez képest is. 
Családja, rokonai vagy legalább ismerősei körében a neológ zsidók nagy része, a 
pesti zsidók elsöprő többsége ismert kitért zsidót; a pesti zsidó középosztály ki-
tért és nem kitért tagjai ugyanazokban a kerületekben éltek, azonos munkakö-
rökben tevékenykedtek, találkoztak a kávéházban vagy a kaszinóban, az orfe-
umban, vagy a színházban. A neológ értelmiségnek tehát nem csupán a „hiteha-
gyásról" kellett állást foglalnia, hanem a „hitehagyottakról" is, a kitért zsidó fogal-
ma mögött rejlő, egyéni utakat bejárt volt hitsorsosairól. Miként látta és láttatta a 
neológ értelmiség a kitért zsidókat? Miként alakult véleménye a dualizmus utolsó 
évtizedeiben? A kérdés nyomon követése véleményünk szerint érdemlegesen ár-
nyalhatja ismereteinket a zsidó identitás korabeli értelmezéséről. 

54 Komáromi Sándor: »Fölösleges emberek«. Egyenlőség, 1903. jan. 4. 2-3. 
55 Todd M. Endelman: Conversion as a Response to Antisemitism in Modern Jewish History. 
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59 Szép Ernő: Lila ákác. Egy fővárosi fiatalember regénye. Bp. Athenaeum, 1919. 64. 



évtizedeiben? A kérdés nyomon követésé véleményünk szerint érdemlegesen ár-
nyalhatja ismereteinket a zsidó identitás korabeli értelmezéséről. 

III. A kitért zsidó elvi megítélése — A renegát 

A kitért zsidó megítélése a kitérés megítéléséből fakadt. Az évtizedeken át 
ismételt okfejtés az áttérés maradéktalan elmarasztalását a vallásváltás indíté-
kainak becstelenségével okolta meg. Szemben az általános vélekedéssel, amely 
a kereszténység felvételében társadalmi, Szász Zoltán kifejezésével „alkalmaz-
kodási" aktust látott,60 a neológ értelmiség ezt először is vallási szempontból 
ítélte meg, hiszen, amint Szabolcsi Miksa írta Szász Zoltán cikkével vitatkozva, 
az áttérés nem csupán a zsidóság szimbolikus elhagyását jelentette: „Be is kell 
lépni a kereszténységbe. De alaposan. Tanulni kell az új hitet és ünnepélyes fo-
gadalmat kell tenni minden hittételéről."61 Mármost, hangoztatta az alaptételt 
Kayserling Meyer, pesti rabbi, „meggyőződésből még egyetlen zsidó vagy zsidó-
nő sem vallotta a keresztény hitet".62 A neológ értelmiség számára már a felte-
vés is abszurd volt: „A dolog így áll: hívő zsidó még ki nem keresztelkedett, ki-
keresztelkedni csak hitetlen zsidó keresztelkedik ki. Ki fogja már most elhinni 
a konvertitának, hogy Egyistenben ugyan nem hitt, de hisz háromban?"63 A ki-
jelentés mögött rejlő meggyőződés szerint a kereszténység lényegileg idegen 
volt a zsidó lélektől és elmétől: „Vagy képzelheti tán valaki, hogy van felnőtt 
zsidó, ki hiszi a zsidó lány viszonyát az atyaistennel; ki hiszi, hogy az a lány 
érintetlen maradt azután is, hogy anyává vált; ki hiszi, hogy a fia meghalt, de 
három nappal később látták az égbe repülni?"64 

Az áttérés tehát eredendően bűnös cselekedet volt, mert hazugságban fo-
gant. A kereszt felvételekor, írta Szabolcsi Miksa 1899-ben, „minden kitérő zsidó 
nyilvánosan, ünnepélyesen hamis vallomást tesz",65 hiszen, mint írta ugyanő 14 
évvel később, „minden zsidó hazudik, ki vallja a keresztény dogmákat".66 A ke-

60 Szász Zoltán-. Zsidó antiszemitizmus. Pesti Hírlap, 1913. szept. 6. 3. Az áttérés pragmatikus 
motivációját maguk a keresztelő papok, illetve lelkészek is tényként vették, az 1885-ben áttért An-
gyal Dávidot megkeresztelő katolikus plébános a szertartás után megjegyezte, hogy „világi szem-
pontból" Angyal választása nem volt „célszerű", mivel szerinte a Tisza-kormányzat jobban pártolta a 
protestánsokat, mint a katolikusokat. Angyal Dávid: Emlékezések. London, Szepsi Csombor Kör, 
1971. 85. Visszaemlékezve a háború előtti időkre a református lelkész Szabó Imre is hangsúlyozta, 
„nem genuin vallásos erők hatottak a zsidóságra, hanem a társadalmiak. Míg a katholikus egyházba 
az uralkodó vallás szárnyai alatt védelmet kereső zsidóság nyomult, a református egyházat liberalizmu-
sáért keresték, mert itt nincs annyi ceremónia." Szabó Imre: A budapesti reformátusság lelki rajza. 
[1924.] In: Uő: íme, a magvető kiméne vetni. Előadások. Prédikációk, bibliamagyarázatok, 1918-1928. Bp., 
k. n. 1928. 13. 

61 Szabolcsi Miksa: Kis szelíd polémia. Egyenlőség, 1913. szept. 14. Melléklet. 2. 
62 Dr. Kayserling M[eyer]: Mit kell tennünk? Egyenlőség, 1902. jún. 1. Melléklet. 1. 
63 [Szabolcsi Miksa:] Meturgeman. Szerkesztői üzenetek. Új társadalmi osztály. Egyenlőség, 

1899. júl. 9. 7. 
64 Szabolcsi M.: A kitérők proskribálása i. m. 4. 
65 [Szabolcsi M.]: Új társadalmi osztály i. m. 7. 
66 Szabolcsi Miksa: Új intézmény vallásunk megerősítésére asszonyaink között. Egyenlőség, 

1913. márc. 30. 7. 
67 Mezei Ernő: Programm. Egyenlőség, 1904. márc. 27. 1-2. 



— legalábbis papíron — ne számítson többé zsidónak. A zsidóságtól való mene-
külés motiválta kitérés pedig nem lehetett más, mint Jellembeli defektus".68 

Hevesi Simon pesti rabbi részletesebb megindokolásában: „Aki Izrael hitétől 
eltántorul, vagy a környezet nyomása alatt teszi, amely esetben lelki gyöngeség 
tanújelét adja; vagy azért, hogy szabaduljon a zsidó vallás követésével járó, tár-
sadalmi téren megnyilatkozó rossz akarattól, ez esetben szepegő, félénk, zászló-
hagyó; vagy pedig, mint legtöbb ízben, anyagi előnyök elérése céljából, és ez 
esetben pedig hitvány, céda, kufár, ki a lélekkel és a meggyőződéssel üzérke-
dik."69 

A neológ értelmiség olykor elnézőbb hangot is megütött, különösen azok-
kal szemben, akik megélhetési kényszerből, vagyis az állam diszkriminatív nyo-
másának engedve hagyták el zsidóságukat. „Azok az urak — írta 1900-ban az 
Egyenlőség vezércikkeit ez idő tájt rendszeresen jegyző Kóbor Tamás — nem 
üdvözülni, hanem élni akarnak. Azt mondják, hogy élni muszáj. Tiszteletremél-
tó előítélet, valamennyien leledzünk benne. És élni csak úgy lehet, ha van hiva-
tal és hivatal csak akkor van, ha fölmutatjuk a keresztlevelet. [...] Zsidó ember 
nem tud jogához, kenyeréhez jutni. Nem ő tér ki, mások zsarolják belőle ki a ra-
gaszkodást apái vallásához. Én ezekre a szerencsétlen boldogulókra nem vetek 
követ."70 Más szerzőknél, így természetesen a rabbiknál, a kitérés bűne ez eset-
ben sem vált bocsánatossá: „A mi bűnt a gonosztevők elkövetni szoktak, lopást, 
sikkasztást, rablást, nem a megélhetés végett követik el? [...] A tényen változ-
tatni nem lehet. Erkölcs csak egy van."71 

A kitérés vallási szempontból hitszegés,12 motivációit tekintve jellemgyen-
geség, 73 a zsidó közösség szempontjából árulás volt. A kikeresztelkedés elítélé-
sében ez utóbbi döntő motívum volt. Az ítélet a zsidósághoz, mint évszázad-
okon át üldözött és jelenében is ostromolt kisebbséghez való hűség morális kö-
telezettségéből fakadt. A kereszténység felvételével, ismételték az évek során a 
neológ értelmiségiek, a kitért zsidó átáll „az üldözött kisebbségből a támadó 
többség körébe",74 otthagyja „a sokat szenvedett, örökké szorongatott zász-
lót",75 vagyis, amint Perls Ármin pécsi főrabbi egy ünnepi beszédében kijelen-
tette: „megtagadja vérét, elpártol apáitól, cserbenhagyja, elárulja népét".76 Ez a 
megítélés határozta meg a neológ értelmiség álláspontját. Mivel a „renegát" 
szükségszerűen hazug, hitvány és gyáva volt, elszakadása sem lehetett veszte-
ség a zsidóság számára. Akiben még élt valamiféle kötődés, megmentendő volt, 
ám logikájából fakadóan, a hulljon a férgese elve nem tet t különbséget a kitért 

68 Szabolcsi Miksa: Nevelőnők. Egyenlőség, 1898. febr. 6. 2. 
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71 Dr. Singer B.: A kitérések II. Egyenlőség, 1904. nov. 13. 4. 
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zsidók, illetve azok között, akik noha törvényesen (még) nem tértek ki, zsidósá-
guktól már visszafordíthatatlanul elidegenedtek. „Nem tettünk soha semmit 
arra nézve —jelentet te ki Szabolcsi Miksa 1899-ben —, hogy kitérni akaró zsi-
dókat apáik hitében megtartsunk. Aki menni akar, hadd menjen. [...] Ez a prin-
cípiumunk, mondhatnók azt is: ez a zsidó princípium."77 Az Egyenlőség főszer-
kesztője olykor egyenesen buzdított egyeseket a kitérésre, így azt az anonim 
családapát, aki az Egyenlőségnek beküldött levelében felháborodottan közölte, 
hogy rabbija felszólította a kitérésre. „Tudunk ám a dologról", fedte fel Szabol-
csi az ügy hátterét. Az illető már második gyerekének a kitérését ment bejelen-
teni a pesti hitközség rabbi-hivatalába, amikor a rabbi felajánlotta neki, netán 
maga is követhetné gyermekeit a keresztvíz alá. Szabolcsi a rabbinak adott iga-
zat: „Mi értelme is annak, hogy gyermekeit kitérítteti, ön meg megmarad zsidó-
nak? Azaz, tudjuk az okát. Gyermekei karrierjére nézve, azt hiszi, előnyösebb, 
ha keresztények, önnek meg hasznot hajt a zsidósága. S mert ezt tudjuk, mi is 
szépen kérjük, térjen ki ön is!'"78 

Az állásponton a kitérések számának század eleji megugrása sem változ-
tathatott . „Az idén óriásit nőtt veszteség-számlánk", írta Elkán Miksa 1903-
ban, ám sietett leszögezni: „Hangozzék el megint az ösmert mondás: »semmit 
sem vesztettünk«. Ha zsidóknak maradnak ezek az urak és úrhölgyek, szúként 
rágja Izrael törzsét czinikus közönyösségök, vallásuknak eltitkolása, szégyen-
kezésük, hogy ehhez a felekezethez tartoznak. A renegát csak új felekezetének 
a kára."79 „Hadd hulljon a férgese",80 Jobb, ha a férgese távozik",81 „nem saj-
náljuk a férgeset",82 az évek során a kitérésnek szentelt fejtegetéseket végigkí-
sérte a kitért zsidókkal szembeni alapelv ismétlése. „Csak hadd szökjenek a 
gyávák, a gyatrák vihartépett zászlóink mellől", írta Kiss Arnold budai főrabbi 
1914 tavaszán.83 

IV. Kitérés után — árulás, önmegtagadás, zsidó antiszemitizmus 

Az „áruló apostaták"84 általánosságban kifejtett morális megbélyegzése 
mellett a neológ értelmiség olykor egyes kitért kortársairól is véleményt mon-
dott. E konvertiták közös vonása, hogy szinte mind neves személyiségek voltak, 
ám megemlítésüknek számos oka és célzata lehetett. 

Egyes kitértek esetében a neológ értelmiség haragját cselekedetük óhatatla-
nul szimbolikus súlya váltotta ki. Ennek tipikus esete volt Wahrmann Renée, 
Wahrmann Mór, az első zsidó hitű magyar országgyűlési képviselő, a Pesti Izraelita 
Hitközség elnöke s országos hírű magánbankár leánya. Wahrmann Mór nem 
csak a politikai és gazdasági életben szert tett befolyásával tűnt ki korának zsidó 
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nagypolgárai közül, és nem is csupán azáltal, hogy szemben számos pályatársá-
val, nem szerzett sem nemességet, sem bárói címet, vagyis e tekintetben elkerül-
te a vád, hogy — korabeli kifejezéssel élve — a felsőbb körökhöz „dörgölődzik".85  

Wahrmann Mór a zsidó felekezeti életben is vezérszerepet játszott, különösen 
miután 1883 novemberében a Pesti Izraelita Hitközség elnökévé választották.86 

„Minden szava parancs lett a zsidóságban. „Wahrmann mondta..." — ez már fel-
lebbezhetetlen ítélet volt."87 Amint azt halála előtt kevesebb mint egy évvel, a 
pesti Hevra Kadisa tagfelvételi üléseinek bezáró ünnepélyén Wahrmann kijelen-
tette: „Az nem igaz hazafi, ki felekezetéhez nem ragaszkodik, az nem jó polgár, ki 
felekezetét elhanyagolja. Lángoló honszeretetünk, kell hogy karöltve járjon a fe-
lekezetünk iránti törhetlen hűséggel."88 Wahrmann szentenciája, amely a „jó zsi-
dó" ismérveként nem annyira a vallásos hitet, mint inkább a zsidó (vallási) kö-
zösség iránti hűséget állította zsinórmértékül, a neológ értelmiség jelmondata-
ként is szerepelhetett volna. 

Wahrmann Mórnak egy lánya és két fia volt. Felesége, Gold Lujza 1865-
ben, harmadik gyerekük születésekor meghalt, a gyerekeket nevelőnők, házita-
nítók nevelték.89 Fiai, Ernő és Richárd, nem jár tak apjuk nyomdokain, a keres-
kedelmi pálya helyett inkább a kártyaasztalnál és a lóversenyeken tündököl-
tek, mágnásokkal pajtáskodtak, Ernő bőszen párbajozott, Richárd versenyistál-
lót tartott.90 Bródy Sándor szerint ebben valójában Wahrmann Mórnak is volt 
felelőssége: „Mulatott azon, hogy ő megmaradt komisz kalmárnak, míg a fiai 
már kiskorukban nem tudtak gyalog járni, annyira hozzászoktak a paripahát-
hoz. A két kis gimnazista úgy járt , mint a huszárkapitányok: a föld mint mél-
tat lan elementum himbálódzott a lábuk alatt."91 Idős korában Wahrmann Mór 
állítólag maga is úgy érezte, hogy elhibázta a tőle korán elidegenedett fiai neve-
lését, kitérésüket is megjósolta.92 Richárd ezt még apja életében megtette, Ernő 
nem sokkal halála után keresztelkedett ki.93 Ernő és Richárd voltak a rossz 
fiúk, akik a vagyont, amelyet hi thű apjuknak köszönhetően örököltek, a kité-
réssel viszonozták, akik még Wahrmann Mór halála első évfordulóján rendezett 
gyászistentiszteletre sem mentek el, akik megkeserítették apjuk életét, majd 
meggyalázták emlékét.94 Wahrmann Mór leánya, Renée, volt a jó lány, apja „leg-

8 5 Halálakor Wahrmannt úgy az Egyenlőség, mint Rákosi Jenő Budapesti Hírlapja a polgári 
erények megtestesítőjeként búcsúztatta el. Sz. M.: A m i nagy veszteségünk. Egyenlőség, 1892. dec. 2. 
1.; [Rákosi Jenő:] Wahrmann Mór. Budapesti Hírlap, 1892. nov. 30. 1. L. még: Honszeretet és feleke-
zeti hűség. Wahrmann Mór, 1831-1892. Szerk. Frank Tibor. Bp., Argumentum, 2006. 

86 A pesti izr. hitközség közgyűlése. Egyenlőség, 1883. nov. 25. 4. 
87 Szabolcsi L.\ Két emberöltő i. m. 40. 
88 Részlet Wahrmann Mór egy beszédéből. Egyenlőség, 1894. dec. 7. 4. 
89 Szabolcsi Miksa: Wahrmann Mór. Egyenlőség, 1891. okt. 30. 5.; Vadász Ede: Adalékok a 

Wahrmann-, gorlicei Weiss-, Szófer- (Schreiber) és Eischmann-családok származási adataiból. Ezen 
családok kiválóbbjainak életrajzához is. Bp., Athenaeum, 1907. 10-13. 

90 Wahrmann Ernő öngyilkos. Budapesti Hírlap, 1906. jún. 1. 7-8.; Molnár Jenő: A Wahrmann-csa-
lád tragédiájának utolsó felvonása. Egyenlőség, 1926. nov. 27. 5.; Pázmándy Dénes: A Wahrmann-
család tragédiája. Szombat, 1934. febr. 3. 6-7.; 1934. febr. 17. 7-8. 

91 Bródy Sándor: Oroszlánszívű Richárd utolsó órája. In: Uő: Elmélkedések. Bp., Lampel, é. n. 
[1914.] 7-8. 

92 Szabolcsi Miksa: Az új nemzedékért. Egyenlőség, 1893. ápr. 14. 3-4. 
9 3 Uo. 4.; Amit Wahrmann Mór sem sejtett. Egyenlőség, 1893. máj. 19. 11. 
94 Wahrmann Mór fiai. Egyenlőség, 1893. nov. 17. 3-4. 



réssel viszonozták, akik még Wahrmann Mór halála első évfordulóján rendezett 
gyászistentiszteletre sem mentek el, akik megkeserítették apjuk életét, majd 
meggyalázták emlékét.94 Wahrmann Mór leánya, Renée, volt a jó lány, apja „leg-
gyengébb szeretetének és legbensőbb odaadásának tárgya",95 fiai okozta kese-
rűségében vigasztalója, akinek népszerűsége boldoggá tette amúgy „kemény és 
szarkasztikus természetű" apját.96 A Hét 1893. október 1-jei számának címlap-
ját Wahrmann Renée portréja ékesítette. „0 típusa — írta ekkor Kóbor Tamás 
—, nemes típusa az úgyszólván külön társadalmi osztályt képező lipótvárosi 
hölgyeknek."97 

A lipótvárosi hölgyek e nemes típusa 1897. december végén a törvénynek 
megfelelően két tanú kíséretében megjelent Kohn Sámuel pesti főrabbinál, hogy 
bejelentse kitérését a zsidó vallásból. Első, a szeszgyáros megyeri Krausz Izidor-
ral 1883-ban kötött és nem sokkal kitérése előtt felbontott házasságából 1895-
ben született lányát, Amália Lujzát „magával vitte a keresztvíz alá".98 A refor-
mátus egyház kebelébe lépett, majd egy hónapra rá Beretvás Endre cs. és kir. ka-
maráshoz hozzáment Renée kitérésének „szenzációs" híre99 megrendülést kel-
tett; ha valakinek, úgy neki nem lett volna szabad kitérnie. Wahrmann Renée-re, 
írta A Jövő című zsidó hetilap, „atyjának a zsidóságban elfoglalt állásánál fogva, 
igényt tartottunk".100 Wahrmann Mór lánya kikeresztelkedésének szimbolikus 
jellegét csak fokozta, hogy kitérése bejelentésekor két tanúja Hegedűs Sándor or-
szággyűlési képviselő és báró Bánffy Dezső, Magyarország miniszterelnöke volt. 
„Wahrmann Mór leányának — kelt ki az Egyenlőség — kötelességei voltak édes 
atyja emléke iránt, édes atyja felekezete iránt, melynek élete jó részét szentelte. 
Wahrmann Mór leánya ezeket a szent kötelességeket megszegi; Wahrmann Mór 
leánya meghazudtolja mindazt, mit édes atyja 15 esztendőn által annyiszor han-
goztatott, hirdetett; holott édes atyja őt még ki sem tagadta, — és ebben az áru-
lásban a szép zsidó Nagyságának Magyarország miniszterelnöke áll oldala mel-
lett."101 Az Egyenlőség ugyan kiemelte, Wahrmann Mór gyermekeinek eltévelye-
dését elsődlegesen a zsidóság ismeretére és szeretetére való nevelés hiánya okoz-
ta, vagyis a felelősség részben apjukat terhelte, aki túl későn ébredt rá mulasztá-
sára. Ez megmagyarázhatta, de persze nem tehette bocsánatossá Renée kitéré-
sét, akinek annál is inkább kötelessége lett volna hű maradni apja emlékéhez és 
vallásához, hogy miután Wahrmann Mórnak megszakadt fiaival a kapcsolata, 
„valósággal bálványozott" lánya maradt egyetlen vigasza. „De ím, mint kitaszí-
tott fiai, megszégyeníti a sírban imádott, egyetlen leánya is".102 Wahrmann Re-
née árulásán mit sem változtatott, hogy kitérése után ezer forintot adományo-

95 Dr. Neumann Armin: Emlékbeszéd Wahrmann Mórról. Magyar Géniusz, 1892. dec. 25. 433. 
96 Tenczer Pál: Reminiscentiák. Egyenlőség, 1892. dec. 2. 8. 
97 Flaneur [Kóbor Tamás]-. Krauszné-Wahrmann Renée. A Hét, 1893. okt. 1. 244. 
98 Vadász E.: Adalékok i. m. 8. 
99 Wahrmann Renée kitérése. Pesti Hírlap, 1898. jan. 4. 9.; L. még: Válás után. Országos Hír-

lap, 1898. jan. 3. 8.; Wahrmann René kitérése. Budapesti Hírlap, 1898. jan. 4. 8.; Wahrmann René. 
Pesti Napló, 1898. jan. 4. 7.; A miniszterelnök Kohn rabbinál. Alkotmány, 1898. jan. 4. 7. 

100 Megtörtént. A Jövő, 1898. jan. 28. 4. 
101 Egy áttérés alkalmából. Egyenlőség, 1898. jan. 9. 2. 
102 Uo. 3. 
103 Megtörtént i. m. 4. 
104 Szabolcsi M.: A zsidó renegátok és az antiszemitizmus i. m. 6. 



Amilyen feltűnést keltő volt Wahrmann Renée-nek a miniszterelnök kísé-
retében történt kitérése, annyira bizalmas volt azon „spekuláns emberek"105 

áttérése, akik úgy tértek be valamelyik keresztény felekezetbe, hogy előtte nem 
tértek ki a zsidó felekezetből, vagyis áttérésük titokban tar tása érdekében nem 
jelentették be kitérésüket hitközségük rabbijánál. Az egyházpolitikai törvé-
nyek révén a zsidó felekezet tagjaira is kiterjesztett 1868:LIII. tc. előírása sze-
rint a keresztény papok illetve lelkészek csak azt keresztelhették meg, aki ren-
delkezett a hitközsége rabbi-hivatala által kibocsátott kitérési bizonyítvánnyal, 
ám e követelményen elsöprő többségükben túltették magukat.106 Mivel legtöbb-
ször azon kötelezettségüknek sem tettek eleget, hogy az általuk történt keresz-
telésről értesítsék a konvertita volt hitközségének rabbiságát, az ily módon 
suba alatt kereszténnyé vedlett zsidók áttéréséről volt hitsorsosaik hivatalosan 
nem szereztek tudomást.107 Ez persze nem jelenti azt, hogy az esetek többségé-
ben ne tudódott volna ki „a titkok titka", „szájról-szájra adják, hogy a héten ez 
tért ki, a múlt héten amaz".108 

A kósza híreket a felekezeti lapok csak elvétve erősítették meg, a pletyka 
úgyis tette a magáét. Egyes titokban áttért személyek nevének felfedése egyfaj-
ta büntetés volt, célja a különösen elvtelennek ítélt esetek nyilvános pellengér-
re állítása. 1903-ban Szabolcsi Miksa megírta, hogy Schwarz Gusztáv, a római 
jog rendes tanára a budapesti tudományegyetemen, szintén azok közé tartozik, 
„kik bujkálva, a törvényt megkerülve tértek ki".109 Nevének említését Schwarz 
(később Szászy-Schwarz) Gusztáv azzal érdemelte ki, hogy 1893-ban, amikor 
megkapta a rendkívüli tanári címet, még külön fejtegette az Egyenlőségnek, 
hogy eddig csupán azért nem neveztek ki zsidó vallásúakat nyilvános rendes 
egyetemi tanárnak, mert emezek a vitathatatlan kitérési nyomás alatt túl 
könnyen megtörtek és kinevezésük érdekében elhagyták zsidóságukat. „Szo-
morú — idézte ekkor az Egyenlőség Schwarz Gusztáv szavait —, hogy nálunk 
bármily kiváló tudós is csak a keresztlevél segítségével ju that egyetemi tanár-
ságra, de ha már úgy van, a zsidó tudósoknak erőseknek kellene lenniök és ha 
az intéző körök látnák, hogy czélhoz nem jutnak, [...] a jég megtörnék és kine-
veznének zsidót is."110 Egy évvel később, rendes egyetemi tanárrá való kineve-
zését Schwarz Gusztáv már keresztényként érte meg. Ugyancsak Szabolcsi 
Miksa volt az, aki 1904-ben elbeszélte a drámaíró és színigazgató Karczag Vil-
mos esetét. Ez annyival volt kacifántosabb, és ezért is t á r ta az Egyenlőség szer-
kesztője a nyilvánosság elé, hogy Karczag valójában „már mesumed volt", mi-
dőn egyszer az áttéréséről mit sem tudó Szabolcsi előtt „égre földre esküdözött, 

105 Kitértek nyilvántartása. Egyenlőség, 1890. márc. 16. 3. 
106 Dr. Kiss Arnold.-. Hívek egylete. Egyenlőség, 1903. febr. 22. 3-4.; Szabolcsi Miklós-. Metur-
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107 Konrád M.\ Zsidók és kitért zsidók i. m. 378-380. 
108 Hajdú Miklós: A neofiták lajstroma. Egyenlőség, 1901. jún. 23. Melléklet. 3. 
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[...] hogy nem fog kitérni sohasem". Végül is, ismerte el Szabolcsi, „nem is tért 
ki azóta", hiszen „megcselekedte előzőleg".111 

Egyes kitért zsidók ellen a neológ értelmiség azért kelt ki, mert származá-
suk eltussolásának vágyától hajtva túlléptek egy — természetesen szubjektív 
— határt . Ezt tette például a Pesti Hírlap alapító-tulajdonosaként országos hír-
névnek örvendő Légrády Károly és öccse, Tivadar, amikor a Hevra Kadisának a 
zsidó hitben elhunyt édesanyjuk lakására érkezett alkalmazottait „sem a halál 
előtti, sem utáni imákat és szertartásokat végezni nem engedték". A Jámbor 
zsidóasszonynak maradt Pollákné" fiai csak azért engedték be a Szent Egylet 
embereit, hogy azok elszállítsák az elhunytat. „Gyalog egy lépést sem kísérték 
anyjuk holttestét fiai, de mindjárt a kapunál kocsiba ültek és a temetőbe kihaj-
tattak. [...] Anyjuk halálát sem a tulajdonukat képező »Pesti Hírlap«-ban meg 
nem említették, sem a szokásos gyászjelentést ki nem adták."112 

A történethez hozzátartozik, hogy az Egyenlőség nem sokkal korábban 
élesen bírálta Légrády Károly kétkulacsosnak ítélt — a nagyrészt zsidó előfize-
tők miatt általában zsidópárti, ám a zsidókat nem kedvelő olvasók kedvéért oly-
kor a zsidóságot bíráló — szerkesztési politikáját. Légrády Károly, jelentette ki 
az Egyenlőség, „nem szereti a zsidókat".113 Amihez hozzátehetnénk: az antisze-
miták sem szerették a „börze-liberalizmus" érdekeit istápoló sajtó archetípusá-
nak tekintett „szabadkőműves szellemű" Pesti Hírlapot.114 A kikeresztelkedett 
Légrádyiakban az antiszemita eszmerendszerhez híven a zsidót látták. „A nyúl-
bőr a hermelin ellen!", fakadt ki 1882-ben a Légrády testvérek fülének méretét 
külön az olvasók figyelmébe ajánló Katholikus Társadalom abbéli felháborodá-
sában, hogy a Pesti Hírlap egy bíráló cikket mert közölni Simor János herceg-
prímásról.115 Hogy a történet kerek legyen: az ul tramontán lap főszerkesztője, 
Mayer I. Arno, maga is kitért zsidó volt.116 

A neológ értelmiség ennél gyakrabban kelt ki azon konvertiták ellen, akik át-
térésüket követően maguk is hittérítőké váltak. A budapesti építész Körösi Albert 
annak köszönhette nevének „kiszerkesztését", hogy halálos ágyán megkeresztel-
tette édesapját, Neumann Miksát. A Budapesti Áru- és Értéktőzsde 1903-ban ki-
rályhalmi előnévvel nemességet kapott alelnöke negyven éve tagja volt a pesti 
Hevra Kadisának, nem sokkal halála előtt kiválasztotta és megvásárolta nyugvó-
helyét felesége sírja mellett a zsidó temetőben. Nehezen volt elképzelhető, hogy a 
76 éves Neumann Miksa halála órájában ki akart volna térni, azt sem lehetett 
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tudni, vajon megkeresztelésekor beszámítható állapotban volt-e. Mezey Ferenc, 
a Hevra Kadisa ügyésze hiába nyújtott be tiltakozást a fővároshoz, Neumann 
Miksát katolikusként, a katolikus temetőben temették el. „A családnak kínos 
volt az emlékezés árnya", írta Hajdú Mikós, aki számára nem volt kétséges, 
Körösi Albert azon szégyenletes vágytól hajtva kereszteltette meg haldokló apját, 
„hogy a gyászoló gyülekezetet zsidó temetés zsidó rítusa ne figyelmeztesse arra a 
különbségre, ami apa és fiú között vallási téren fennáll".117 

Az 1904-ben bárói címet nyert esetei Herzog Péter Margit nevű lánya 
1894-ben ment nőül az 1905-ben ugyancsak báróságot kapott orosdi Orosdy 
Fülöphöz. Margit szülei hű zsidók voltak, ő maga viszont, férjéhez hasonlóan, 
kitért.118 Neve megjelenését a felekezeti sajtó hasábjain Orosdy Fülöpné volt 
hitsorsosai üdvözülése érdekében kifejtett, köztudottan buzgó térítési tevé-
kenységének köszönhette,119 „három év óta 20.000 koronát költött arra, hogy 
más zsidók is kitérjenek", írta az Egyenlőség 1904-ben.120 A cikk kis sajtóvitát 
keltett. A katolikus Néppárt hivatalos napilapja, amely amúgy előszeretettel el-
mélkedett a zsidóság „faji eredendő bűnei"121 fölött és politikai ellenfeleinek 
esetleges zsidó „származását" nem mulasztotta el kiemelni,122 védelmébe vette 
a Jótékonyságáért köztiszteletben álló hölgyet", akit az Egyenlőség „arcpirító 
léhasággal" kifigurázott, csupán mer t „a zsidók megtérítése körül fárado-
zik".123 Viszontválaszában az Egyenlőség további részleteket közölt Orosdyné 
térítési buzgalmáról és kiállt joga mellett, hogy pellengérre állítsa „a volt zsidó 
asszony kacagtató erőlködését, hogy jóvátegye származását".124 

Az 1900-as évek elején kitért Elek Pál esete még érzékenyebben érintette 
a neológ értelmiséget. A Magyar Bank vezérigazgatójának kitérése egyrészt ért-
hetetlen volt az Egyenlőség számára, hiszen Elek Pál nem a nemesi cím remé-
nyében tért ki, lévén még zsidó, mikor ezt 1900 áprilisában elnyerte, és nem is 
valamiféle kitérési nyomásnak engedve, hiszen a bankszakmában ilyenről alig-
ha lehetett szó. Másrészt - és főleg: Elek Pál esete fájdalmasabb is volt, hiszen 
kitérése után a hetilap először még roppant elnéző volt vele szemben, nevét 
csupán azért említette meg, hogy hangsúlyozza, az efféle vezető pozícióban levő 
embernek szükségtelen aktívan térítenie, hiszen példája önmagában is raga-
dós.125 Csakhogy, mint idővel kiderült, Elek Pál éppenséggel ezt tette, ráadásul 
alkalmazottai körében, vagyis kihasználva a pozíciójából eredő kényszerítési le-

117 Hajdú Miklós dr.: Expressz-keresztelés. Egyenlőség, 1912. márc. 3. 4-5. Az esetről a cionis-
ta sajtó is beszámolt. L. Neumann Miksa meghalt. Zsidó Szemle, 1912. márc. 1. 2. 

118 A Herzog családról: Kövér György: M. L. Herzog & Comp. Három nemzedék öröksége. In: 
Uő: A felhalmozás íve. Társadalom- és gazdaságtörténeti tanulmányok. Bp., Új Mandátum, 2002. 
62-73. 

119 Méltóságos urak. Egyenlőség, 1904. jan. 10. 8. Orosdyné térítő tevékenységéről a cionista 
és az ortodox sajtó is megemlékezett. L. Egy új báróról. Zsidó Néplap, 1905. márc. 3. 8.; Fővárosi 
kórkép. Magyar Zsidó, 1910. jan. 20. 12. 

120 Gabriolus: Hittérítés. Szerkesztői megjegyzés. Egyenlőség, 1904. jan. 17. Melléklet. 3. 
121 Ariston [Csoór Gáspár]: Silbermann és Silberstein I. Alkotmány, 1896. márc. 28. 1. 
122 Zsidó invázió az igazságszolgáltatás terén. Alkotmány, 1908, nov. 13. 1.; Philalethes: De-

mokrácia és kapitalizmus. Alkotmány, 1914. márc. 26. 1. 
123 Zsidóországból. Alkotmány, 1904. jan. 19. 7. 
124 Szabolcsi Miksa: Megjegyzések. Egyenlőség, 1904. jan. 24. Melléklet. 2. 
125 Ábrahám [Gábor A.]: Kitérések i. m. 3. 



hetőséget. „A finánczseni egyszersmind misszionárius is volt s a bankjában an-
nak volt előmenetele, aki elhagyta vallását", írta az Egyenlőség 1911-ben, Elek 
Pál karrierjének korrupciós botrányba fulladása idején. „Nemcsak maga tért 
ki, hanem nyakra-főre térített és vallásunk ama tagjai közül, akiket a köznyelv 
bankjingliknek nevez, egész csomót vitt át a saját egyháza kebelébe és aztán di-
rektorokat és aldirektorokat faragott belőlük, örvendvén a szíve annak, hogy a 
kitért ember egyszerre úgy megokosodik, hogy a legnagyobb előmenetelre ké-
pessé válik. így csinált Elek Pál misszióstelepet bankjából."126 

Hitehagyásának eltitkolását, származásának szégyellését, illetve térítő buzgal-
mát a „renegát" már csak azzal tetézhette meg, ha kitérése u tán volt hitsorso-
sai ellen fordult. Lelki meghasonlásból, abból a túlkompenzáláshoz vezető felis-
merésből következően, hogy a kitérés önmagában nem hozta meg a várt társa-
dalmi eredményt, illetve azon vágytól hajtva, hogy ekképpen megkérdőjelezhe-
tetlen tanúsítványt nyújtsanak (immár) nem zsidó voltukról, egyes konvertiták 
valóban antiszemitává váltak.127 Mivel a zsidók melletti kiállással a volt hitsor-
sosaitól éppenséggel elhatárolódni igyekvő konvertita „rontja pozíczióját", írta 
az Egyenlőség 1904-ben, „a keresztények előtt szívesen vezet antisemitiz-
musban, mely neki takaró".128 A kitért zsidó antiszemitizmusa természetes fo-
lyománya annak, írta Radó Sámuel 1910-ben, hogy az áttérés nem vezet „merész 
álmai" megvalósulásához: „társadalmi helyzete ugyanaz marad, épp úgy, mint a 
hogy az orra formája nem változik. Erre az ipse egy lépéssel tovább megy és a tü-
zes antiszemitizmus hímes mezejére lép."129 A neológ értelmiség hozzáállásának 
sajátossága a jelenség eltúlzása volt. Hogy létezett, ezt a kortársak közül senki 
sem tagadta, sőt klisének számított. A téma megjelent az irodalomban,130 a kora-

126 Glosszák a hétről. Egyenlőség, 1911. nov. 5. 3. Elek Pál sajátos előléptetési politikája közis-
mert volt. L. [Aradi Viktor]-. Pesti karrierek. II. A sókirály. Renaissance, 1910. szept. 10. 103. Elfo-
gult, de informatív portréját adja Balassa Imre: Elek Pál regénye. Közgazdasági eposz a XIX. szá-
zadból. Bp., A Pesti Tőzsde Kiadása, 1925. 

127 Sander L. Gilman: Jewish Self-Hatred: Anti-Semitism and the Hidden Language of the 
Jews. Baltimore-London, John Hopkins University Press, 1986. 22-67.; Endelman, T. M.: Jewish 
Converts in Nineteenth-Century Warsaw i. m. 50-51.; Uő: Memories of Jewishness. Jewish Converts 
and their Jewish Pasts. In: Jewish History and Jewish Memory: Essays in Honor of Yosef Hayim 
Yerushalmi. Szerk. Elisheva Carlebach - John M. Efron - David N. Myers. Hanover (NH), University 
Press of New England - Brandeis University Press, 1998. 318.; Jean-Christophe Attias: Conversion et 
haine de soi. In: La haine de soi: Difficiles identités. Szerk. Esther Benbassa - Jean-Christophe 
Attias. Paris, Editions Complexe, 2000. 293-306. 

128 Szabolcsi M.: A zsidó renegátok és az antiszemitizmus i. m. 4. 
129 Dr. Radó Sámuel: A snob. In: Uő: Népies politika. Bp., Franklin, 1910. 134-135. Egy két évvel 

később megjelent könyvében Radó külön részletezte imaginárius kitért ismerősének az e téren legcél-
ravezetőbb magatartást: „Tapintattal kell viselkedned. Sok neofita ordító antiszemitizmussal akaija 
pozíczióját megjavítani. Kérlek, ettől tartózkodjál. [...] Ha például a vérváddal hozakodnak elő előtted, 
óvakodjál izgatni és szidalmazni. Elég, ha sajnálkozó és melankolikus hangon ezt mondod: «A vidéki 
zsidók fanatizmusa hihetetlen!» Ez pompás formula." Dr. Radó S.: Két levél i. m. 235. 

130 Csiky Gergely: Az Atlasz család. [1890.] In: Századvég. I—II. köt. Sajtó alá rendezte Szalai 
Anna. Bp., Szépirodalmi, 1984. I. köt. 542.; Ambrus Zoltán: Berzsenyi báró és családja. Tollrajzok a 
mai Budapestről. [1902.] Bp., Révai, 1906. 85., 192.; [Farkas Pál]: Egy önkéntes naplója. Második 
félév. Az üteg. Bp., Singer és Wolfner, 1911. 39-47.; Farkas Pál: Egy tanár jegyzetei. Bp., Singer és 
Wolfner, 1917. 34-35. 



beli viccgyűjteményekben,131 a publicisztikában. „Ki ne tudná — írta Kozma 
Andor 1901-ben a Budapesti Szemlében —, hogy a keresztyénségre tért zsidók 
közül igen sok a renegátok túlbuzgalmával szokott az antisemitismusban ki-
tűnni. [...] Magunk vitatkoztunk már iijú antisemitával, kinek szüleit még mint 
zsidókat ismertük s ki a legnagyobb jóhiszeműséggel állította és bizonyítgatta, 
hogy a zsidóban nem a vallás, hanem a faj az, a mi a gyűlöletet méltán kihív-
ja."132 Ami azonban a kortársaknál mégis inkább kivétel volt, az a neológ értel-
miségnél szabály, amelyet a kivétel csak megerősített: „A szabály pedig az — 
szögezte le Szabolcsi Miksa 1904-ben —, hogy a kitért zsidó a zsidók ellenségei-
hez szegődik. [...] Ahány új kitért, annyi új antiszemita. [...1 Ha azonnal nem 
válik antiszemitává a kitért, azzá lesz később; és ha esetleg még sem lesz azzá, 
gyermekei, unokái bizonyosan azokká válnak, ezt megszámlálhatatlan eset bi-
zonyítja."133 Az évek során az Egyenlőség e nézetét dogmává emelte. „Minden 
renegát — van reá elég bizonyítékunk — nem csak, hogy elszakad testvéreitől, 
de az első alkalommal elárulja őket —jelen te t te ki 1911-ben —, a gyermekei 
pedig, hogy származásukat takargassák, már nyílt zsidógyűlölők."134 

E „megszámlálhatatlan eset" közül a neológ értelmiség kevés konkrét pél-
dát hozott fel.135 Az antiszemita konvertitának a dualizmus korában Szterényi 
Bertalan volt a legszélsőségesebb példája. Apja, Stern — 1881 után Szterényi — 
Albert a pozsonyi és óbudai jesivában tanult , nagy tudású rabbi volt, Len-
gyeltótin szolgált, majd 1867-től Újpesten. 1883-ban kiállt a parlamentben ek-
kor tárgyalt (majd elbukott) vegyes házasság zsinagógai áldása mellett, majd 
két évvel azután, hogy 1884-ben szélsőséges reform elképzelései miatt lemon-
dásra kényszerült rabbi-állásáról, kultuszminisztériumi jóváhagyással megala-
kította a Budapesti Reform. Izr. Egyház névre hallgató külön egyházát. 1888-
ban halt meg, elmegyógyintézetben. Mind az öt gyermeke — köztük Szterényi 
Bertalan és báró Szterényi József, államtitkár majd 1918-ban kereskedelem-
ügyi miniszter — kitért.136 Szterényi Bertalan a tiszaeszlári per idején az ekkor 
már antiszemita Függetlenség c. napilap egyik szerzője volt, majd 1884-ben Új-
pest címmel saját hetilapot alapított. A lap „a hazánkat megrontani és nemze-

131 A kikeresztelkedés. In : A nevető Magyarország. Egyetemes adomagyújtemény két kötet-
ben. Összeáll. Gracza György. Bp., Lampel, 1901. I. köt. 326. 

132 Kozma Andor-. Az antisemitismus lényege. Budapesti Szemle, 180. köt. (1901: 299. sz.) 186. 
133 Szabolcsi M.: A zsidó renegátok és az antiszemitizmus i. m. 4-5. 
134 Ivri: „Liga a renegátok ellen". Egyenlőség, 1911. febr. 5. Melléklet. 1. 
135 És általában nem azokat, amelyekről a kortársak is beszéltek. A „fajszíndíszmagyar" stá-

tuszt szomjúhozó, és ebbéli törekvése révén antiszemitává vált konvertita kifígurázása a közélet-
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gazdászai. Földes Béla. A Pénzvilág, 1911. szept. 15. 390-391. L. még: Közgazdasági arcképcsarnok. 
Szitányi Ödön. A Pénzvilág, 1912. nov. 16. 1048.; Közgazdasági arcképcsarnok. Szitányi. Levél a 
szerkesztőhöz. A Pénzvilág, 1912. nov. 30. 1113. 
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lat. Bp., Szerzői kiadás, é. n. A magyar zsidó reform-egyház története. Egyenlőség, 1886. jan. 17. 
3-6.; A ref. izr. Egyház I. Egyenlőség, 1886. máj. 30. 5-6.; A ref. izr. egyház. II. Egyenlőség, 1886. 
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bert. In: Zsidó Lexikon. Szerk. Újvári Péter. Bp., A Zsidó Lexikon kiadása, 1928. 808. 



tünket földönfutóvá tenni akaró, gyalázatos ügyletekkel a hatalmat magához 
ragadott zsidóság" elleni harcot tűzte zászlajára,137 az „ocsmány és undok, őr-
jöngő törpe emberi fajzat"-nak titulált zsidóság elleni támadások hangneme a 
kor antiszemita sajtójához képest is páratlanul durva volt.138 A zsidók, vélte a 
rabbi fia, „a föld felületéről kipusztítandók, kiirtandók".139 

Szterényi radikális antiszemitizmusa ellenére az 1880-as évek során a neo-
lóg értelmiség nem reagált tevékenységére. Neve az Egyenlőség hasábjain csu-
pán az 1890-es évek elején merült fel. Szterényi Bertalan, hozta hírül az Egyenlő-
ség 1892-ben, beperelte Weisz Dánielt, a Zsidó Híradó című ortodox zsidó hetilap 
szerkesztőjét, amiért nem fizette ki lapjába írt cikkeit... Az érthetően hitetlenke-
dők számára az Egyenlőség sietett megjegyezni: a VI. kerületi járásbíróság levél-
tárában mindenki megtekintheti a perre vonatkozó, 1891/1414 szám alatt kelt 
aktacsomagot. Amint az 1891. június 15-én és augusztus 7-en felvett jegyzőköny-
vekből kiderül, az ortodox lap szerkesztője, aki egyben az ortodox hitközségek 
központi képviseletét ellátó Orthodox Közvetítő Iroda titkára is volt, elismerte, 
hogy a Szterényi Bertalan által megjelölt cikkeket valóban ez utóbbi írta, csupán 
azt tagadta, hogy ezekért fizetés járt volna. Szterényi Bertalan lelkének rejtelme-
ivel az Egyenlőség egyáltalán nem foglalkozott, a hangsúly nem Szterényin, ha-
nem a cikkeit közlő Weisz Dánielen volt. Az cikkek célja nem Szterényi denunciá-
lása volt, hanem az, hogy lejárassák az Ortodox Irodát, amely az Egyenlőség (ek-
kori véleménye) szerint egyedüli akadályozója volt a 1869-ben több szervezetre 
szakadt zsidóság újraegyesítésének.140 

Más konvertiták antiszemitizmussal vádolásának mögöttes — valójában 
elsődleges — oka a neológ értelmiség politikai útkeresésével volt kapcsolatban. 
„Különös, hogy a zsidókra a Huszadik Században is aposztaták uszítják a né-
pet",141 írta az Egyenlőség Jászi Oszkárnak a vérvörös csütörtök után megje-
lent cikke kapcsán, amelyben Jászi vehemensen kikelt a véleménye szerint 
soha korábban oly nagy hatalommal nem rendelkező „zsidó uzsora", és azon 
Junker-zsidó koalíció" ellen, amelynek egyfelől Tisza Istvánban, másfelől ab-
ban az Elek Pálban jelölte meg legtipikusabb képviselőjét,142 aki, amint azt az 
Egyenlőség nem mulasztotta el kiemelni, „még csak nem is zsidó, hanem rene-
gát, mint Jászi Oszkár jómaga".143 Megjelenésekor Jászi cikke saját táborában 
is keltett egy kis vihart.144 A neológ értelmiség valószínűleg ezért is foglalkozott 

137 Szterényi Bertalan: A zsidók gyalázatos bosszú műve. Újpest, 1884. aug. 31. 1. 
138 A zsidók reformálása. Újpest, 1884. okt. 19. 3. 
139 Szterényi Bertalan: Az élő halottak. Újpest, 1884. nov. 2. 2. Az 1885-ben megszűnt lap hírei 

gyakran személyes jellegűek voltak, elbeszélvén például, amint a szerkesztő a rákospalotai ligetben 
megejtett délutáni sétája során „egy csapat soletot elfogyasztott zsidó Rüfkével találkozott", akik, 
midőn elment „ezen hagyma parfümirozott leány falka" mellett, szitkokat és átkokat kiáltottak 
felé, „akár a talmudból olvastattak volna ki". Inzultáló zsidó nők. Újpest, 1884. szept. 7. 4. 

140 Szabolcsi Miksa: A szalonnával bélelt orthodox zsemlye. Egy kis leleplezés. Egyenlőség, 
1892. júl. 1. 8.; Szabolcsi [Miksa]-. Kelepczében. Egyenlőség, 1892. júl. 8. 7-8. 

141 Kezdődik. Szerkesztői megjegyzés. Egyenlőség, 1912. jún. 16. 4. 
142 Jászi Oszkár: 1912 május 23. Huszadik Század 13. (1912: 6. sz.) 737-740. 
143 Kezdődik i. m. 4. 
144 A radikális Világ egy anonim szerzője, valójában a napilap felelős szerkesztője, külön cikk-

ben bírálta Jászit, amiért „a «zsidó» jelzőt minősítő attribútumnak" használta és a „zsidó népron-
tók" reprezentánsát a kitért, vagyis liberális szempontból zsidónak már nem minősíthető Elek Pál 



ekkor Jászi Oszkárral, akinek amúgy korábbi írásai is szolgáltathattak volna 
okot felháborodására, így 1905-ös kifakadása a „borzalmas ó-testamentumi pa-
rancsok" és az „ó-testamentumi Jehova szörnyű átkozódásai" ellen,145 vagy 
191 l-es értekezése a „középkori gettó"-ban kialakult és a zsidó polgárság zömé-
nek lelkében továbbra is eleven „zsidó szellem"-ről, amelynek, két alapvető tu-
lajdonsága, vélte Jászi, „a fanatikus vallásos szellem a lelki életben", illetve „az 
uzsorás tevékenység a gazdasági életben".146 A neológ értelmiség Jászi 1912-
ben megjelent A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés c. könyvé-
re sem reagált, amelyben a radikális tábor vezéregyénisége a zsidóság társadal-
mi integrációját csak ott tekintette megvalósíthatónak, „ahol a zsidó vallás, 
akár formailag, a kikeresztelkedés ténye által, akár érzelmileg, az ősi hagyomá-
nyok eldobása által, végleg felbomlik".147 

A Jászi elleni kirohanást ezen kívül az váltotta ki, hogy a zsidókra vonatkozó 
kijelentéseit az adott, politikailag pattanásig feszült légkörben az Egyenlőség kü-
lönlegesen veszélyesnek, sőt rosszakaratúnak tartotta: „Elhisszük, hogy [Jászi] 
nem a zsidót, mint fajt, hanem a zsidót, mint egy osztály gyűjtőnevét akarta leön-
teni a népcsalás vitrioljával, mi elhisszük, de — Istenem — a nép nem hiszi, a nép 
nem disztingvál, a nép nem szociológus, a nép ... a nép. És a vérig keseredett, for-
rongó, lázadt vérű nép lábhoz tett fegyverrel áll most és figyel ... és vár ... és riad-
tan hallgat minden szóra, amely a júniusi szélben feléje hullámzik. És Jászi Osz-
kár tudja, hogy ez a szó: zsidó, mozgalmas időkben, olyan időkben, amikor tűz és 
láng a levegő is, mit jelent. Jászi Oszkár tudja, hogy a tömeg mindig bűnbakot ke-
res s ilyenkor nem kell egyéb, mint valaki kiejtse a száján a szót „a nagy taliz-
mánt": zsidó. És Jászi Oszkár kiejtette."148 

A döntő ok azonban más volt. A neológ értelmiség 1912-re a nagy parlamenti 
politikai pártok mindegyikében elvesztette bizalmát. Tisza Istvántól elfordult mió-
ta egyértelművé vált, hogy uralma alatt nincs remény az általános szavazati jog 
bevezetésére, amelyet a neológ értelmiség az 1900-as évek eleje óta rendületlenül 
sürgetett. Az 1900-as években még lelkesen éltetett, ám 1911-ben már Junker-

személyében azonosította. L. „Egy zsidó": A radikalizmus ellenségei. Világ, 1912. jún. 14. 8. Vála-
szában Jászi az antiszemitizmus vádját alaptalannak minősítette, ám fenntartotta álláspontját: ép-
pen azért jogos és szükséges „ezeket az urakat lezsidózni", mert „származásuk elfelejtetésére a nép 
leggonoszabb ellenségeivel, tehát a dolgos, becsületes zsidóságnak is legnagyobb ellenségeivel szö-
vetkeznek". Jászi Oszkár: A radikalizmus és a zsidók. Világ, 1912. jún. 15. 7-8. Válasza nem győzte 
meg a Világ szerkesztőjét: „Minden bűn és miden gonoszság, amit Jászi úr akar, legyen elismerve. 
De ne legyen szabad felekezeti tulajdonsággá tenni és aszerint domborítani ki a bűnöket.". Egy 
zsidó: A radikalizmus és a zsidók. Világ, 1912. jún. 16. 10. 
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146 Jászi Oszkár: Zsidó-politika. Világ, 1911. ápr. 30. 1-3. 
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10-11.; Walter Pietsch: Jászi Oszkár és magatartása a magyarországi zsidókérdésben. In: Uő: Re-
form és ortodoxia. A magyar zsidóság belépése a modern világba. Bp., Múlt és Jövő, 1999. 99-108.; 
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet. Bp., Osiris, 2001. 482-508.; 
Pelle János: Jászi Oszkár. Bp., Kairosz, 2001.; Litván György: Jászi Oszkár. Bp., Osiris, 2003. 19., 
90-91.; Uő: Jászi Oszkár és a zsidókérdés. In: A Holokauszt Magyarországon európai perspektívá-
ban. Szerk. Molnár Judit. Bp., Balassi, 2005. 45-53. 

148 Kezdődik i. m. 4. 



gőggel és mukker sötétséggel"149 vádolt Tisza Istvánból a neológ értelmiség ek-
korra végleg kiábrándult. A függetlenségi pártban viszont, főleg lokális szinten, 
túlontúl rendszeresen — lényegében a dualizmus egész ideje alatt — fel-felbuk-
kant az antiszemitizmus ahhoz, hogy újdonsült közeledése a polgári radikáli-
sokhoz és a szociáldemokratákhoz változtatott volna a neológ értelmiség iránta 
táplált alapvető bizalmatlanságán. Az 1910-es évek elejére érve az adott politi-
kai rendszer fennmaradásában a neológ értelmiség már nem annyira a zsidók 
helyzete javulásának biztosítékát, mint egyre inkább gátját látta. A „legszél-
sőbb demokrácia" eljövetelét és „radikális változásokat"150 sürgető Egyenlőség 
ekképpen természetes szövetségesként tekintett a pártba ugyan még nem szerve-
ződött, de evidensen politikai csoportosulást képező polgári radikálisok kicsiny tá-
borára, az ellenségem ellensége a barátom elvénél fogva még a Galilei Kör iránt is 
kifejezte szimpátiáját.151 Ebben a helyzetben a Jászi elleni támadás nem a kitérés 
ellen kifejtett diskurzusnak volt a része, és nem is kifejezetten Jászi személye ellen 
szólt: kiváltó oka elsősorban a politikai elszigeteltség érzetéből, abból az elkesere-
dettségből fakadt, hogy az „antiszemitizmus dinamitját", amint írta az Egyenlő-
ség, éppen azon oldalról, „a szabad gondolat forradalmas barikádjairól" dobták 
bele a politikai életbe, „amely eddig Svájca volt a felekezetiség üldözöttjeinek".152 

A kitért és (feltételezetten) antiszemita zsidók közül a konzervatív törté-
nész, akadémikus és függetlenségi politikus Ballagi Aladár volt az egyetlen, 
akit a neológ értelmiség évtizedeken át vissza-visszatérően bírált. Apja, Bloch 
(1848-tól Ballagi) Mór az 1940-es évek elején Löw Lipót mellett a zsidók jog-
egyenlőségéért folytatott küzdelem legnevesebb harcosa volt. 1840-ben megje-
lent, a zsidók emancipációját szorgalmazó röpiratát maga Eötvös József felké-
résére írta.153 A Pentateuch és Józsué könyvének fordításáért Bloch Mórt az 
MTA még ugyanebben az évben levelező tagjává választotta, a zsidók közül el-
sőként. 1843-ban, vagyis csupán három évvel azután, hogy röpiratában maga is 
élesen elítélte a kikeresztelkedő zsidókat,154 Bloch egy Tübingenhez közeli kis 
faluban áttért az egyesült protestáns egyházba. Az első modern zsidó értelmisé-
gi kitérése megrökönyödést váltott ki a zsidók körében, különösen, hogy kitéré-
sét követően a Pesti Izraelita Hitközségnek intézett levelében példája követésé-
re hívta fel volt hitsorsosait.155 „Lépése — írta Kármán Mór majd 70 évvel ké-
sőbb —, hogy keményebben meg ne bélyegezzem, megbotránkozást szült".156 A 

149 Szabolcsi Miksa: Meturgeman. A nyitrai kiszólás ötletéből. Egyenlőség, 1911. márc. 19. 4. 
150 Dr. Mezey Sándor: Programm-várás. Egyenlőség, 1910. jan. 23. 2. 
151 Glosszák a hétről. Egyenlőség, 1912. márc. 31. 5. 
152 Kezdődik i. m. 4. 
153 Bloch Móritz: A' zsidókról. Pest, Trattner-Károlyi betűivel. 1840. 
154 Uo. 52. 
155 Leopold Löw: Sendschreiben an Herrn Dr. Jos. Székács, Prediger der evang. Gemeinde zu 

Pesth. Allgemeine Zeitung des Judenthums, 1844. nov. 25. 682. 
156 Kármán Mór: Löw Lipót emlékezete. Alkalmi beszédek. Bp., Singer és Wolfner, 1911. 10. 

Bloch Mór kitérése okának semleges illetve elítélő magyarázatát adja: Waktor Andrea: A XIX. szá-
zadi családmodell működése és változásai a Ballagi család levelezésének tükrében. Sic Itur Ad 
Astra 9. (1995: 1-2. sz.) 45.; Komlós Aladár: Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a holoca-
ustig. I—II. köt. Bp., Múlt és Jövő, 1997.1. köt. 51., 85-86. Waktor Ballagi Aladárnak egy apjáról írt 
cikkében megfogalmazott véleményét veszi át. L. Dr. Ballagi Aladár: Ballagi íiflór. In: Protestáns Új 
Képes Naptár 1879. évre. Szerk. Dúzs Sándor. Bp., Franklin, 17-25. Komlós Löw Lipót korabeli 



zsidók ellenérzése Ballagi iránt az idővel mégis enyhült, nem kis részben azért, 
mer t Ballagi nem fordított hátat volt közösségének, a jeles protestáns teológus-
sá vált tudós rajongó csodálattal írt a zsidóságról és támogatta a tehetséges zsi-
dó fiatalokat, köztük az ifjú Goldziher Ignácot.157 Valószínűleg ez, valamint per-
sze Ballagi hírneve magyarázza, hogy 1882 őszén az ifjú Szabolcsi Miksa meg-
kérte, hogy szólaljon fel nyilvánosan a nem sokkal korábban kirobbant 
tiszaeszlári vérvád ellen. Ballagi megígérte, hogy ad egy cikket a Vasárnapi Új-
ságnak (az Egyenlőség csak nem sokkal ezután indult meg). A cikket Ballagi meg 
is írta, megjelenése előtt megmutatta Kohn Sámuelnek, a Pesti Izraelita Hitköz-
ség főrabbijának, és a hitközség főtitkári állását 1876 óta viselő Goldziher Ignác-
nak. Annál nagyobb volt a meglepetés, midőn a Vasárnapi Újság várva várt szá-
mában Ballagi Mór cikke helyett fiának, Ballagi Aladárnak jelent meg egy tanul-
mánya a bazini vérvádról.158 A történteket Ballagi Mór az Egyenlőség későbbi el-
beszélése szerint Kohn Sámuelnek és Tenczer Pálnak is elmesélte: cikke megjele-
nését fia hevesen ellenezte, mire Ballagi Mór „saját szavai" szerint „a solom 
bajiszért", azaz a ház békéjéért inkább lemondott cikke közzétételéről, „Az én 
Aladár fiam — idézte Ballagi Mórt az Egyenlőség — nagy antiszemita!"159 

Hogy a kifakadás valóban elhangzott-è, ellenőrizhetetlen, mint ahogy maga 
a történet is. Megkockáztatnánk: az utóbbi igaz volt, az előbbi már inkább az 
Egyenlőség stilisztikai sűrítése. Ami Ballagi Aladárnak a zsidóság iránt táplált 
érzelmeit illeti, testvérének írt levelei ellentmondásos személyiséget tárnak fel. 
Ballagi egyfelől elítélte az antiszemitizmust, amely, írta egy 1894-es levelében, 
„legbiztosabb fokmérője az illiberalizmusnak", másfelől, ha a kor antiszemita 
diskurzusához mérten relatíve enyhe formában is, de vissza-visszatérően zsidó-
zott.160 1904-ben, az Akadémia rendes tagjává választásakor, Ballagi a spanyol 
inkvizícióról tartotta székfoglalóját. Tanulmányának célja „a summum bonum 
alapeszméjéből" táplálkozó inkvizíciót sújtó leggyakoribb vádak cáfolata volt. 
Előadásában a zsidóság és kereszténység összeférhetetlenségét valló szerző meg-
értően nyilatkozott a „spanyol nép egységének" faji különállásuk miatt „benső 
akadályát" képező zsidók „elháríthatatlan" kiűzéséről.161 Az „enyhén szólva kle-
rikális" Ballagi, írta ekkor az Egyenlőség, az apja „ellentétje": „Minduntalan 
olyat ír, olyat beszél, olyat tesz, amire az ember nagyot csóvál a fején: »Ilyet az 

cikkére támaszkodott. L. Löw, L.: Sendschreiben an Herrn Dr. Jos. Székács i. m. 682-690. Bloch 
Mór áttéréséről átfogó képet nyújt: Kovács Ábrahám: Ballagi Mór és a Skót Misszió: megtérés, átté-
rés vagy kitérés? Egy liberális protestáns zsidó életútjának kezdete. Confessio 31. (2007: 3. sz.) 
109-125. 

157 Komlós A: Magyar-zsidó szellemtörténet i. m. I. köt. 87,; Kovács Á.: Ballagi Mór és a Skót 
Misszió i. m. 121. 

158 Ballagi Aladár: Zsidó-égetés Magyarországon 1529-ben. Vasárnapi Újság, 1882. okt. 1. 
637-640. Delitzsch Ferenc. Egyenlőség, 1890. márc, 9. 5.; Szabolcsi Miksa-. Meturgeman. Ballagi 
Aladár. Egyenlőség, 1905. jan. 22. 4-5. 

159 Uo. 5. Ballagi Aladárnak a Vasárnapi Újságban megjelent rövid tanulmánya nem volt anti-
szemita, a vérvádat dajkamesének tekintette, ismételten hangsúlyozta, hogy Magyarországon min-
dig csupán a német polgárság tanúsított gyűlöletet a zsidók iránt. 

160 Waktor A: A XIX. századi családmodell i. m. 70-71. 
161 Ballagi Aladár: A spanyol inquisito. In: Uő: Elő tanítások. Cegléd, Volt tanítványai kiadá-

sa, 1934. 35-55. 



öreg Bloch soha se tett volna«."162 Mondhatni hab volt a tortán, hogy a függet-
lenségi szellemű értelmiség újkonzervatív eszmékre fogékony táborához tarto-
zó Ballagi a tudományos-egyetemi életben évtizedeken át folytatott aknamun-
kát a zsidó hitben minden kísértés dacára megmaradt Marczali Henrik ellen.163 

„Marczaliban és Ballagiban két tudományos pólus áll szemben — írta az Egyen-
lőség 1913-ban —: az egyik a szabad kutató, a modern tudományos, a másik a 
múzeumokból is kisöpört kuli-történetírás."164 

Az ellenérzés intenzitását jelzi, hogy Ballagi azon — a dualizmus idején 
egészen kis számú — politikusok közé tartozott, akik ellen az Egyenlőség a vá-
lasztásokkor aktívan igyekezett mobilizálni közönségét. 1905-ben a hetilap vol-
taképpen azért elevenítette fel a Vasárnapi Újság ügyét, hogy felhívja olvasóit: 
ne szavazzanak a főváros IX-X-ik választókörzetében Kossuth-párti program-
mal fellépő Ballagira. „Akiben csak a szikrája él a fajszeretetnek, a zsidó önér-
zetnek — írta a hetilap —, nem adhatja szavazatát ilyen emberre."165 

A neológ értelmiség visszatérő kritikáját Ballagi Aladár részben persze 
hírnevének és közszereplésének köszönhette. Szterényi Bertalan jelentéktelen 
szereplő volt. A zsidóságot sértő kiszólásai ellenére a progresszív-liberális Jászi 
politikailag a neológ értelmiség felfogásához közel állt, lényegében velük egy ol-
dalon. Ám ezen túlmenően Ballagi Aladár tevékenysége mintegy felkínálta sze-
mélyét a renegátokról vallott tézis bizonyítására: „Antiszemita ő maga [ti. Bal-
lagi Mór] nem volt, de pótolja ezt fia", írta az Egyenlőség Ballagi Aladár szék-
foglalóját követően, amellyel, vélte a hetilap szerkesztője, a történész „eleven il-
lusztrációt" szolgáltatott a szüntelenül ismételt állításhoz: „ha a kitért maga 
nem is áll be zsidóverőnek, de ivadékai már antiszemiták".166 

Összegzésként elmondható: a kitérés kérdésének horderejéhez és a vele 
foglalkozó írások mennyiségéhez képest, illetve a kitért zsidó roppant szigorú 
elvi megítélésén túl, a neológ értelmiség ritkán döntött egyesek nyilvános meg-
bélyegzése mellett. Egyrészt valószínűleg nem volt különösebb kedve beszélni 
azon, megítélése szerint eleve becstelen volt hitsorsosairól, akik kitérésük bű-
nét kétszínűséggel, származásuk látványos megtagadásával, illetve antiszemi-
tizmussal tetézték. Másrészt, amint azt a neológ értelmiség tudta, sőt „elret-
tentés" végett folyton hangsúlyozta, a kitért zsidókat a társadalom zöme to-
vábbra is zsidóknak tekintette. Egyesek Jellemtelenségének" feltárása, nyilvá-
nos lejáratása ekképpen akaratlanul foltot ejthetett a hitüknél megmaradt zsi-

162 Zempléni Árpád: Ballagi Mór ilyet nem tett volna. Egyenlőség, 1904. okt. 16. 2. Az Egyenlő-
ség újságírógárdájában a neves költő volt az egyetlen nem zsidó, aki a hetilapnak évtizedeken át 
vissza-visszatérő szerzője volt. 

163 Ballagi Aladár Marczali ellen folytatott, különböző botrányokkal tarkított küzdelme közté-
ma volt. L. Pázmány Péter Universitása. Világ, 1913. márc. 9. 13-14. Az egyetem rektoraként 
Ballagi 1919-ben kulcsszerepet játszott a munkásságát tekintve őt messze meghaladó Marczali fél-
reállításában. L. Gunst Péter-. Marczali Henrik. Bp., Akadémiai Kiadó, 1983. 181-182. Önéletrajzá-
ban Marczali több ízben megemlékezik Ballagiról, finom szarkazmussal és egyértelmű lenézéssel. 
L. Marczali Henrik: Emlékeim. [1929-31.] Bp., Múlt és Jövő, 2000. 

164 A Marcali-ügy. Egyenlőség, 1913. ápr. 13. Melléklet. 3. 
165 Szabolcsi M. : Ballagi Aladár i. m. 5. Ballagi megnyerte a választást. Az 1906-os képviselővá-

lasztásokon ugyanott újfent mandátumot nyert. 
166 Zempléni Á.\ Ballagi Mór ilyet nem tett volna. Szerkesztői megjegyzés i. m. 1. 



dókon is, vagyis éppen ellentétes volt a zsidóság társadalmi imágóját folyton 
szem előtt tartó neológ értelmiség törekvéseivel. 

Egyes kitért zsidók nyilvános ostorozása ugyanakkor önmagában is felfed 
egy lényeges elemet: elvi elítélésükön túl, az elméletileg per se becstelen „rene-
gátok" konkrét megítélése elhagyott zsidóságuk illetve volt hitsorsosaik iránt 
tanúsított magatartásuknak volt a függvénye. 

V. Kirekesztés és együttélés — A zsidók viszonya volt hitsorsosaikhoz 

Az előbbiekben bemutatott, társadalmi pozíciójuk révén mégis kivételes 
esetek pellengérre állításával párhuzamosan felmerült a társadalmi szempont-
ból jóval nagyobb horderejű kérdés, miként viselkedjenek a zsidók a közöttük 
élő volt hitsorsosaik több ezer fős tömegével szemben. 

Elméletileg a kitérés önmagában hordta a választ. „A renegát neve a zsi-
dók között mesumed", írta Szabolcsi Miksa 1903-ban. „Azt jelenti: a kiirtott. 
Önmaga irtotta ki magát. Kiirtotta magát felekezetéből, családjából, barátai 
köréből."167 A zsidó közösségből tet te által önmagát kizáró konvertitát kitérése 
a zsidó társadalom körén kívül helyezte. A zsidóság törzsfájától megvált „rene-
gáttal" való érintkezés tehát egyfajta anomália volt, amely a törzs egészségét 
veszélyeztette: „Családban, melyből mesumed kerül ki, más mesumed is támad, 
[...] ahova a mesumed bejut, ott terjeszti a smaddot, amit ázt jelenti, hogy irtás, 
t. i. a zsidóirtás szellemét."168 Az anomália feloldása a kitért zsidók kiközösítése 
volt, az 1900-as évek elején „társadalmi boykott"-jukra169 ismételten elhangzó 
felhívásokat ezen anomália mind inkább szokványossá válása váltotta ki. A kire-
kesztés nem csupán szükséges védekezés volt, hanem egyben a kitérés járványa 
elleni harc feltételezetten hatékony eszköze is. „Aki meggyalázza atyját, anyját, 
múltját, a hitet, melyért az elődök annyit szenvedtek, azzal éreztessük megveté-
sünket, azzal ne érintkezzünk. [...1 Mit keres a házunknál a hitet cserélt orvos, 
mikor annyi a jeles zsidó orvos, annyi a jeles keresztény orvos? Pőréinkét ne bíz-
zuk kitért zsidó ügyvédre, házainkat ne építtessük hitehagyott zsidó építészszel. 
Másban is, mindenben ügyeljünk arra, hogy hittagadókat ne hizlaljunk, de lehe-
tőleg kerüljük is őket. [...] Majd meglátjátok, hogy a mesumed-jelöltek tekinté-
lyes része kétszer is meggondolja, esküdjék-e hamisan a keresztény hitelvekre." 
(Kiemelések az eredetiben.)170 Az efféle, a kikeresztelkedést csupán számításból 
elkerülő zsidók személyükben ugyan nem jelenthettek nyereséget a zsidóság szá-
mára, szögezte le Szabolcsi Miksa, a kitéréstől való lemondásuk előnye abban rej-
lett, hogy „gyermekeik nem szaporítják az antiszemiták számát".171 A „boykott" 
nem csupán a konvertitákra vonatkozott, a kiközösítésre való felhívások megkü-
lönböztetett célpontjai voltak a gyermekeiket megkeresztelt, ám maguk a zsidó 
hitben megmaradó és nevük, illetve vagyonuk révén a hitközségi életben vezető 

167 Szabolcsi M.: Megjegyzések egy lemondó levélre i. m. 4. 
168 Uo. 
169 Ábrahám [Gábor AJ: Kitérések i. m. 3. 
170 Szabolcsi M.: A zsidó renegátok és az antiszemitizmus i. m. 5-6. 
171 Uo. 



pozíciót elfoglaló zsidók, Hajdú Miklós kifejezésével „a neofiták vér szerint való 
patrónusai".172 

A konvertiták társadalmi kirekesztésének meghirdetésével egyidejűleg felve-
tődött a kitérésüket a rabbi-hivatalokban bejelentő zsidók nevének nyilvános 
közzététele is. A gondolatot Visontai Soma, függetlenség-párti országgyűlési 
képviselő vetette fel 1901-ben, a vallásváltások számának hirtelen megugrása 
idején. Az Egyenlőség pártolta a tervet, ha nem is feltétlen minden konvertita, 
de legalább „az intelligensebb és előkelőbb állású kitértek" esetében.173 Az eljá-
rás, indokolta Hajdú Miklós, nemcsak lehetetlenné tenné, hogy a kitértek titok-
ban tar tsák áttérésüket, egy efféle „szégyentábla" a kitérések számát is csök-
kentené.174 

Egyik kezdeményezésnek sem lett azonban nagy foganatja. A társadalmi ki-
közösítésére szólító, az 1900-as évek elején még alapvetően a kitért zsidókra vonat-
koztatott felhívások az évtized végére már csupán azokra szorítkoztak, akik gyer-
mekeik megkeresztelése mellett továbbra is jelentős pozíciókat töltöttek be a hit-
községi életben. Az álláspont pár év alatt látványosan módosult. „A vallás védel-
méből nem lehet társadalmi harc", írta az Egyenlőség 1909-ben. „Semmi egyebet 
nem kell tenni, csak azt, hogy a felekezeti és hitközségi életben szigorúan ügyelje-
nek az arra hivatottak, hogy vezető állásba ne juthasson olyan zsidó, — ha még 
olyan gazdag és előkelő is — aki családjában nemcsak tűrte, de elő is mozdította a 
zsidó vallástól való elszakadást."175 

A konvertiták névsorának nyilvános közzététele is csupán kis részben való-
sult meg. A század elején a kezdeményezés kimerült pár cikkben, a kérdés rövide-
sen lekerült a napirendről. Pár évvel későbbi felbukkanását az váltotta ki, hogy az 
osztrák parlamentben több szociáldemokrata képviselő tiltakozott, amiért három 
bécsi felekezeti lap rendszeresen közzétette a kitértek neveit. Az Egyenlőség az 
eljárást ekkor már elvi és praktikus okokból is ellenezte. Mivel a rabbi-hivata-
lok által nyilvánossá tet t lista nem tartalmazná a „suttyomban", vagyis kitérés 
nélkül megkeresztelkedők neveit, nem volna igazságos megbélyegezni a tör-
vény előírásai szerint áttérőket „oly tényért, amit mások szárazon visznek el". 
A „proskribálás", vélte már ekkor az Egyenlőség, az elérni kívánt céllal ellenke-
ző hatást váltana ki: a nyilvánosság ódiumának elkerülése végett még több zsi-
dó térne át kitérése előzetes bejelentése nélkül, így „még nagyobb volna a bi-
zonytalanság a tekintetben, hogy tulajdonképpen ki a zsidó, ki a kitért".176 Az 
Egyenlőség új álláspontja nem aratott osztatlan egyetértést, a hetilap főszer-
kesztője több ízben pozíciója megvédésére kényszerült,177 míg végül leszögezte: 
„És nem akarunk egyáltalában, hogy egyszer nyíltan kimondjuk, — hóhéros-
kodni. [...] Neveljük híveinket jó zsidóknak: ez legyen a föladat. Kitérnek 

172 Dr. Hajdú Miklós: A lélekvásár. Egyenlőség, 1905. aug. 27. 2. 
173 Meturgeman. Szerkesztői üzenetek. Dr. V S. Budapesten. Egyenlőség, 1901. febr. 10. 5. 
174 Hajdú M.\ A neofiták lajstroma i. m. 2-3. 
175 Elszakadok és renegát-toborzók i. m. 3. 
176 A kitérők. Egyenlőség, 1909. dec. 12. 10. 
17' Szabolcsi M.: A kitérők proskribálása i. m. 3-4.; Szerkesztő [Szabolcsi Miksa]-. A kitértek 

proskribálása. Egyenlőség, 1910. jan. 2. 5-6. 



katholikusok is, kitérnek protestánsok is, de sohsem hallottuk, hogy ezek a fe-
lekezetek újságba tétetnék elveszett híveik névsorát"178 

A kitértek neveinek nyilvánosságra hozatalát szorgalmazók megmarad-
tak az Egyenlőség korábbi érvelése mellett: kevesebben hagynák el a zsidó val-
lást, írta a laphoz beküldött levelében Neumann Arminné, a volt szabadelvű 
párti képviselő özvegye, ha a kitérést latolgatok tisztában lennének azzal, hogy 
kikeresztelkedésük esetén „pellengérre kerülnek".179 A kérdés a Pesti Izraelita 
Hitközség képviselőtestületét is megosztotta, az 1911 májusában tar tot t köz-
gyűlésen egyesek a külföldi példákra hivatkozva szorgalmazták a kitértek ne-
veinek közzétételét.180 A bécsi zsidó lapokon kívül ekkor már a berlini hitközség 
hivatalos lapja, az 1910 decembere óta megjelenő, minden hitközségi tag szá-
mára ingyenes Gemeindeblatt is publikálta a kitértek neveit. Gershom Scholem 
visszaemlékezései szerint a hitközségi pályázatokat, az istentiszteletek idejét, 
és más hitközségi híreket közlő havi lapból a berlini zsidók általában nem is ol-
vastak mást, csak az utolsó oldalon megjelenő kitértek névlistáját, azt viszont 
heves érdeklődéssel.181 1911 novemberében a Pesti Izraelita Hitközség főtitkári 
állását 1905-tŐl betöltő Weiszburg Gyula által szerkesztett Hitközségi Szemle 
éppen a berlini kitéréseknek a Gemeindeblatt megjelenése óta csökkenő számá-
ra hivatkozva tar tot ta kívánatosnak a pesti kikeresztelkedők személyazonossá-
gának nyilvánossá tételét.182 A kisszámú Budai Izraelita Hitközség hivatalos or-
gánuma 1911 decemberétől ezt meg is tette,183 ám a neológ értelmiség egy része, a 
cionista szervezet hivatalos orgánuma és a kultúrcionista Múlt és Jövő követelései 
ellenére, a budapesti zsidó lakosság több mint 90%-át magában foglaló Pesti Izrae-
lita Hitközség nem követte a budai hitközség példáját,184 aminthogy más vidéki 
hitközség sem. 

Mi okozta az Egyenlőség álláspontjának változását? A kitérteknek az 1900-
as évek elején általuk is követelt, mert a kitérés ellen ekkor még elrettentő hatá-
sa révén hatékonynak vélt „proskribálásában" pár évvel később már inkább an-
nak a veszélyét látták, hogy a kitértek, és különösen a hírnévnek örvendő kon-
vertiták neveinek publikálása „propaganda erejével", vagyis mintegy bátorító-
lag hatna a kikeresztelkedést fontolgatók feltételezetten jelentékeny táborá 
ra.185 E borúlátáshoz hasonlóan, a kitért zsidók kiközösítéséről kifejtett állás-
pont módosulása, mintegy minimálprogramra szorítása is az eleve reményvesz-
tet t törekvés irreális voltának a belátásából fakadt. Mind mondtuk, a bojkottra 

178 Szabolcsi Miksa-. Meturgeman. Még egyszer a proskripció. Egyenlőség, 1910. jan. 30. Mel-
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buzdító felhívásokat valójában eleve a zsidóknak a lap meglátása szerint ezzel 
ellentétes viselkedése váltotta ki. „A zsidó vállak, melyek fölemelték a kitértet, 
továbbra is megmaradnak alatta", írta a kitértek kiközösítésére szólító, ám fel-
hívásának eredményességében éppen ezért maga is kétkedő ifjú rabbinövendék 
1904-ben: „E társadalmi boykott [...] véghezvitelére több energia kell, mint 
amennyit a mi zsidóságunk mutat, és különösen több önérzet és gerinc. Az pe-
dig nincs, vagy ha van is, rendkívül kevés van."186 

A kritika egyidejű volt a kitérések számának az 1900-as évek elején bekö-
vetkezett hirtelen növekedésével. A liberális sajtó zsidó újságírói, ír ta Szabolcsi 
Miksa 1902-ben, „ujjonganának, ha valaki olyan reformot hozna be pl., melynél 
fogva a kitérőt ünnepélyes búcsúzásra kell meghívni a zsinagógába".187 Az Egyen-
lőség legtöbbször a zsidó nagypolgárságot bírálta, amely réteg körében, állítot-
ta 1903-ban, „a mesumed respektsperson".188 1908 nyarán négy festő, Reinhard 
Károly, Kallós Ede, Márk Lajos és Kann Gyula, együtt mentek el bejelenteni ki-
térésüket a Pesti Izraelita Hitközség rabbi-hivatalába, áttérésüket „pirulás nél-
kül" azzal indokolván, hogy reményük szerint így könnyebben érvényesülhet-
nek a keresztény műpártoló körökben. Döntésüket megkönnyítette, vélte az 
Egyenlőség, hogy áttérésükkel eredeti vásárlókörük elvesztését sem reszkíroz-
ták: „Tapasztalják-e, hogy a művészetet pártoló módos zsidók haraggal és meg-
vetéssel fordulnának el az olyan művészektől, kik vallásukból üzletet csinál-
nak? Nem tapasztalhatták. Inkább az ellenkezőjét láthatták. Becézgetik a ki-
térteket. Fene tudja miért. Talán azért, hogy brillírozzanak elfogulatlanságuk-
kal."189 A kritika olykor kiterjedt az egész fővárosi zsidóságra, pontosabban an-
nak középosztályi rétegére. „Budapesten — írta az Egyenlőség 1909-ben — 
nem csapódnak be az ajtók a kitért zsidó után. [...1 A zsidó pénz, a zsidó szere-
tet, a zsidó liberalizmus, a zsidó befolyás, a zsidó életrevalóság épp úgy támo-
gatja ezután is; nem fogják megvetni, nem fogják kiközösíteni."190 

Az Egyenlőség általánosító véleményéhez képest, amely a zsidóságra néz-
ve kárhozatosnak vélt jelenségeknek a szerzők érzékenységéből adódó felnagyí-
tásából eredt, a neológ zsidóknak a konvertitákkal szemben tanúsított maga-
tartása összetettebb volt. Kétségtelen, hogy a hagyományos zsidó értékrend fel-
bomlásával, az akkulturáció út jára lépett zsidóságnak a kitért zsidókhoz való 
hozzáállása lényeges változáson ment keresztül. Szemben a zsidó felvilágoso-
dást megelőző időkkel, illetve az ortodox közösségekben továbbra is érvényes 
gyakorlattal, a neológ zsidóság körében a kitérés általában nem eredményezett 
végleges szakítást a konvertita és családja, barátai, illetve korábbi zsidó társa-
sága között, egyrészt, mert ez összeegyeztethetetlen volt a felekezeti hovatarto-
zást a társas érintkezés terén közömbösnek tekintő vallási tolerancia liberális 
elvével, másrészt, és főleg, mert a kitért zsidó kiközösítésének alapjául szolgáló 
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188 Szabolcsi Miksa: Megjegyzések egy lemondó levélre i. m. 4. 
189 Szabolcsi Miksa: Meturgeman. Vallással csereberélő művészek. Egyenlőség, 1908. aug. 2. 5. 

A négy festő nevét az Egyenlőség csak két héttel később fedte fel, hogy elejét vegye az olvasók talál-
gatásainak. Szabolcsi Miksa: Meturgeman. Többeknek. Egyenlőség, 1908. aug. 16. 6. 

190 Elszakadok és renegát-toborzók i. m. 1., 3. 



hagyományos vallási előírások már nem befolyásolták jelentősen a neológ 
zsidók életét.191 

A mentalitások változását mi sem jelzi jobban, mint ezen újsütetű toleranciá-
nak a felekezeti élet keretein belül is megmutatkozó hatása. A századforduló ide-
jén előfordulhatott, hogy helyén maradt olyan vidéki izraelita nőegylet választmá-
nyi tagja, illetve olyan hitközségi elnök, aki jóváhagyólag asszisztált lánya kike-
resztelkedéséhez.192 Bár ez kétségkívül szélsőséges eset volt, egy vidéki kis hitköz-
ség vezetősége éveken át kitartott a zsidókat röpirataiban áttérésre buzdító rabbi-
ja mellett.193 A kitérés iránti tolerancia tehát nem volt csupán a fővárosi középosz-
tály, illetve nagypolgárság sajátja, amint azt az Egyenlőség maga is tudta, hiszen 
ezekről az önnön általánosítását szétfeszítő esetekről éppen ő számolt be. 

Nem vitás, persze, hogy a kitért zsidók elfogadottsága tendenciálisan nö-
vekedett zsidó környezetüknek a hagyományoktól való eltávolodásával, vagyis 
inkább voltjellemző a fővárosi gazdasági elitre és az értelmiségi rétegre. A zsi-
dó nagypolgárság tagjai fenntartották a társadalmi érintkezést kitért ismerőse-
ikkel,194 a kitérés általában a családi kapcsolatokban sem hozott változást.195 A 
zsidó nagypolgárság fellegvárának számító Lipótvárosi Kaszinó első két elnöke, 
Falk Miksa és Dóczy Lajos kikeresztelkedett zsidó volt, mint ahogy a kaszinó 
megalapítása, 1883 és 1907 között megválasztott zsidó származású igazgatók 
több mint egyharmada.196 Az „apáknak" a hagyományos elithez vélt hasonulá-
sát élesen elítélő, ám a maga módján még vehemensebben asszimiláció-párti 
progresszív értelmiségi körökben a kitérés éppen annyira elfogadott, sőt ideoló-
giailag megindokolt volt,197 mint amennyire gyakori.198 
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Ugyanakkor, a kitért zsidók elfogadottsága a nagypolgárság körében sem 
volt egyöntetű. Az 1897-ben magyar báróságot kapott Königswarter Hermannt 
apja végrendeletében arra kötelezte, hogy kitérése esetén az örökölt vagyonból 
egy millió koronát fordítson zsidó jótékonysági célokra (amit fia meg is tett, miu-
tán apja halála után, 1895-ben valóban kikeresztelkedett).199 Az anyjával együtt 
megkeresztelt Krausz Amália Lujzát, Wahrmann Renée lányát, a gyermektelen 
megyeri Krausz Lajos, Renée első férjének bátya, minden öccsére szállandó örök-
ségből kitagadta.200 Bár a tényt, hogy áttérését számos konvertita megpróbálta 
titokban tartani, többféleképen lehet értelmezni — a konvertita szégyenérzeté-
vel, igyekezetével, hogy ne okozzon bánatot szüleinek, illetve félelmével, hogy ki-
térése társadalmilag, esetleg anyagilag is káros következményekkel járhat —, a 
jelenség mindazonáltal önmagában is arra utal: a kikeresztelkedés megítélése 
nem vált általánosan értéksemlegessé. 1903-ban az Egyenlőség, amint azt maga 
is hangsúlyozta, az érintettek külön kérelmére cáfolta meg a nagybirtokos Lé-
derer Károly kitéréséről terjedő pletykát, illetve a kósza híresztelést, mely sze-
rint a gyáriparos és országgyűlési képviselő Weisz Berthold beleegyezett volna, 
hogy lánya egy kitért zsidóhoz menjen feleségül.201 Ami a középosztályt illeti, 
egyes visszaemlékezések arról tanúskodnak, hogy a vidéki zsidó polgárság köré-
ben a kitérés olykor továbbra is a családi kapcsolatok teljes megszakításához ve-
zethetett.202 Megjegyzendő végül, hogy a kitért zsidó a lipótvárosi olvasóközönsé-
get megcélzó lektűr-irodalomban sem jelent meg pozitív ábrázolásban, szinte ki-
vétel nélkül meghasonlott, származását (természetesen hiábavalóan) elfeledtet-
ni igyekvő, alapvetően nevetséges figura volt.203 

Mindazonáltal, ha a neológ értelmiség általánosítása túlzó volt is, a tenden-
cia kétségkívül a konvertiták iránti növekvő tolerancia irányába mutatott. Az 
sem vitás, a kitérést nyilvánvalóan megkönnyítette, hogy ha sokaknál rosszallást 
váltott is ki, illetve bánatot okozott a szülőknek, társadalmi kirekesztést, a csalá-
di kapcsolatok megszűntét egyre ritkábban vont maga után. A konvertita társa-
dalmi kitagadásának, illetve nyilvános megbélyegzésének a fokozatos elvetése 
annak a felismerésnek volt az eredménye, hogy a visszariasztás politikája nem 
hatékony. Az 1900-as években kibontakozó törekvés egy pozitív tartalmú, lényegé-
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ben kulturális zsidó identitás konstrukciójára részben ebből a felismerésből fa-
kadt. Amint írta az Egyenlőség 1911-ben: „kulturális eszközzel akarunk küzdeni 
a hitehagyás ellen. Ez az egyedüli mód a zsidó önérzet emelésére. És a zsidó önér-
zet az egyedüli eszköz a kitérések csökkentésére."204 

VI. Kitérés után — Onvállalás, kötődés, fajiság 

A neológ értelmiség eleve bukásra ítélt törekvése, hogy a társadalmi élet-
ben válaszfalat emeljen a „hithű" és a „renegát" zsidók közé a kitérés és a ki-
tért zsidók erkölcsi elítélésére épült, ebből nyerte legitimitását. Csakhogy míg a 
kitérést a neológ értelmiség következetesen és maradéktalanul elítélte, a kitér-
teket tekintve már maga sem volt konzekvens. Amiként egyes zsidók kitérésük 
után tanúsított viselkedése súlyosbította kikeresztelkedésük bűnét, úgy máso-
ké ezt relatiuizálta. 

„Én sohasem csináltam titkot abból, hogy micsoda családból származom 
és nem is szégyenlem",205 jelentette ki Gajári Ödön szabadelvű párti képviselő, 
miután a t. ház 1898. január 3-ai ülésén Rakovszky István néppárti képviselő 
célzást te t t zsidó származására. Gajárinak valójában már az apja kitért, anyja 
nemesi családból származó keresztény nő volt. Nem érdektelen, hogy Gajári 
mégis szükségesnek vélte hozzátenni: „A súlyt arra fektetem, hogy én egészen, 
minden ízemben magyar vagyok". Első kijelentése pár t ja soraiban „helyeslést", 
következő mondata „éljenzést" váltott ki.206 Fellépése mindenesetre ellene 
ment a származását minden áron rejtegetni igyekvő konvertita (leszármazott) 
kliséjének. A neológ értelmiség, ez esetben Büchler Sándor rabbi és történész, 
ha nem is éljenezte Gajárit, elismeréssel nyugtázta A Jövőben, amiért „cseppet 
sem szégyenkezik ősei miatt, kik zsidók voltak".207 

Az 1848-as bécsi forradalom egyik vezéregyéniségének, a zsidóságához 
amúgy hű maradt Fischhof Adolfnak208 kitért testvérbátyja, az 1897-ben el-
hunyt orvos, Fischhof Vilmos, azzal érdemelte ki a felekezeti lapok jóindulatú 
figyelmét, hogy végrendeletében jelentős összeget hagyott zsidó felekezeti in-
tézményekre, így 6000 forintot az Óbudai Izraelita Hitközségre, 4000 forintot a 
Pesti Izraelita Hitközség kezelésében álló Bródy Adél gyermekkórházra, illetve 
egy 10 000 forint tőkéjű, a budapesti egyetemen szigorló orvosnövendékek ré-
szére létesítendő alapítványra, amelynek kamata egyik évben egy zsidó vallású, 
másikban egy keresztény hallgató segélyezésére volt fordítandó. Noha „örök 

204 Ivri: „Liga a renegátok ellen" i. m. 2. 
205 Képviselőházi Napló 1896-1901. XI. köt. Bp., Pesti Könyvnyomda Rt., 1898. 289. 
206 Uo. Választási beszédeiben Gajári nem mulasztotta hangsúlyozni J ó katholikus" mivoltát. 

L. Gajári Ödön: Beszéde. Elmondta Csongrádon 1896. évi október hó 11-én. Bp., Athenaeum, 1896. 
17. Zsidó származása ettől függetlenül kijátszható és ki is játszott kártya maradt, így első, 1884-es 
választási kampánya alatt, midőn Gajárit a duna-pataji kerület, amint az Országgyűlési Almanach 
elszólásából kiderül, „az antisemita izgatások daczára" választotta képviselőjévé. L. Országgyűlési 
almanach 1886. Szerk. Halász Sándor. Bp., Athenaeum, 1886. 54. Egy antiszemita röpirat a követ-
kező választások idején is megemlékezett a „kikeresztelkedett zsidó" Gajári Ödönről. L. Szendrey 
Gerzson - Gareis József: A függetlenségi és az antiszemitapárt alapja és létjoga Magyarországon. 
Bp., Buschmann F., 1887. 11. 

207 Dr. Büchler Sándor: „Bettelheim rabbi". A Jövő, 1898. jan. 21. 7. 
208 Fenyő István: Adolf Fischhof és a Habsburg Monarchia. H. n., Argumentum, 2002. 10. 



nyugovóra nem a zsidó temetőbe, hanem az evangélikusba vitték", ír ta elnéző-
en az Egyenlőség egy rövidhírben, „érzelmeiben — úgy látszik — Fischhof dr. 
megmaradt zsidónak".209 

Helfy Ignác ugyancsak 1897-ben bekövetkezett halálakor az Egyenlőség 
hosszú cikkben emlékezett meg a neves függetlenségi politikusról. Kitért zsidó-
ról lévén szó, ez önmagában is szokatlan volt. „Hajdani felekezete iránt nem 
úgy viselkedett, mint sok más kitért zsidó", derül fény a megemlékezés okára. 
„Hogy mily nagy kegyelettel viseltetett elébbi vallása iránt — írta a hetilap —, 
az kitűnik különösen abból — és ezt sokan tudják közülünk — hogy mikor édes 
atyja, egy fölötte vallásos zsidó, elhunyt, Helfy — ki már akkor magyar ország-
gyűlési képviselő volt — zsidó rítus szerint gyászolta meg. Megtartotta a hétna-
pos gyászt, és reggel és este, tán a Miatyánk után, elmondotta atyja emlékére a 
héber Kaddis-imát."210 Ha a méltatás visszafogott volt is, a „renegát" elvi elíté-
léséhez és jellemtelenségének ostorozásához képest az eltérés önmagában is 
rendkívüli. 

Helfy Ignác megítélésében egy további elem is közrejátszott - viszonya volt 
hitsorsosaihoz. „A hol igaztalanul bántották, vádolták hajdani felekezetét — írta 
az Egyenlőség —, Helfy, ha csak tehette, védelmére kelt. Tette ezt 1882-ben, a 
gyászos emlékű tiszaeszlári pör idejében és tette máskor is, minden alkalom-
mal."211 A képviselőházban pártja nevében roppant gyakran felszólaló Helfy, aki 
önnön zsidó származásáról soha nem tet t említést, valójában ritkán kért szót a 
zsidókat érintő viták alkalmával, a rabbiképző felállítása kérdésének szentelt 
1874-es vitában bírálta a nyelvi elmagyarosodás terén véleménye szerint elégte-
len előmenetelüket.212 Tény viszont, és nyilván ez magyarázza az Egyenlőség di-
cséretét, hogy Helfy még így is több alkalommal emelt szót a zsidók érdekében, 
mint a zsidó hitüknél maradt képviselőtársai többsége.213 

Felekezeti szempontból Helfy persze elszakadt a zsidók közösségétől, noha 
megjegyzendő, a kitérés hangsúlyozottan magánéleti oka, Helfy vágya, hogy 
házasságra léphessen keresztény szerelmével, önmagában is jócskán enyhítette 
kitérése bűnét. „Nem büszkélkedünk mi Helfy Ignáczczal, mint hajdani hit-
rokonnal — írta az Egyenlőség —-, hisz, akármilyen érthető motívumból, mégis 
csak hátat fordított ősei hitének."214 Ám Helfy megítélése nem állt meg kitéré-

209 Fischhof Vilmos dr. Egyenlőség, 1897. jún. 20. 11.; A végrendeletről A Jövő is megemléke-
zett. L. Egy kikeresztelkedett zsidó végrendelete. A Jövő, 1897. jún. 18. 4. Fischhof Vilmos jövendő-
beli felesége, draskóci és jordánföldi Ivánka Petronella miatt tért át a lutheránus vallásra. Kem-
pelen B.\ Magyar zsidó családok i. m. I. köt. 128. 

210 Sz. M.\ Helfy Ignácz Egyenlőség, 1897. okt. 17. 7. Akárcsak Fischhof, Helfy is azért tért ki, 
hogy elvehesse keresztény szíve választottját, Helfy esetében egy olasz nőt, Garibaldi rokonát. 
Helfy Páduában, az 1850-es években tért át a katolikus hitre. Uo. 7.; Kempelen B.: Magyar zsidó 
családok i. m. II. köt. 59. 

211 Sz. M.: Helfy Ignácz i. m. 7. 
212 Képviselőházi Napló 1872-1875. XI. köt. Buda, Magyar Királyi Államnyomda, 1874. 261. 
213 Az 1880-as évekig terjedő periódusra 1. Árpád Welker: Jewish Politics in Hungary: Jewish 

Parliamentary Politicians 1867-1890. PhD. Central European University, 2006. A parlamenti vitákon 
kívül Helfy a bizottsági üléseken is fellépett a zsidók érdekében, felszólalva például 1889-ban a Vallás 
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kája ellen. L. Zsidó ügyek az országgyűlési pénzügyi bizottság ülésében. Egyenlőség, 1889. nov. 3. 1. 

214 Sz. M.: Helfy Ignácz i. m. 7. 



sénél, elhagyott vallása és hitsorsosai iránt tanúsított magatartása kiemelte a 
renegátok köréből: „Meg fogják őrizni emlékét a zsidók, mint ilyenek is", szólt a 
cikk végszava.215 A megjövendölt kollektív emlékezet a kitért Helfyt a zsidók 
történetének pozitív megítélésű részesévé tette. 

Az 1908-ban elhunyt Falk Miksa megítélése esetében a kitérés jelentette 
bűn már egyértelműen eltörpült a politikus és főleg a lapszerkesztő-újságíró ér-
demei mellett. A dualizmus korának sajtótermékei közül az 1867-től 1906-ig 
Falk vezetése alatt álló Pester Lloyd volt a politikai és gazdasági liberalizmus 
legállhatatosabb védelmezője. Politikai súlya réven Falk Miksa lapja a liberaliz-
mus, és közvetetten a zsidó polgárság érdekei képviseletének egyik legbefolyá-
sosabb hangcsöve volt.216 A „szabadelvűség eszméjét évtizedek óta ritka és fé-
nyes sikerek mellett szolgáló", a „hamisítatlan liberalismus" szolgálatában álló 
Falk Miksát az Egyenlőség életében is rendszeresen magasztalta.217 Aligha meg-
lepő ekképpen, hogy a hangsúly Falk halálakor sem kitérésén volt, amelyről az 
Egyenlőség roppant elnézően, hogy ne mondjuk megértően írt: „Hogy használ-
ni tudjon nemzetének s a földnek, mely ápol és eltakar, mint egy ízben maga 
mondotta el, nagy alternatíva elé került. Választania kellett a között, hogy tö-
rekvéseink, irodalmunk megismertetésével a nemzet érdekében álló azt a nagy 
hatást gyakorolhassa a királynéra, amelynek elkövetkezése miatt utóbb a ma-
gyarok szentjei közé iktatták e koronás martírt , s a között, hogy jelentős pozíci-
óban ugyan, de megmaradjon zsidónak. És hitét áldozta fel hazájáért."218 A hi-
tehagyás bűne alól Falkot persze nem kitérésének oka oldotta fel, hanem politi-
kai szerepvállalása, az a „törhetetlen liberalizmusa", amely a Pester Lloyd fő-
szerkesztőjét a zsidóság védelmezőinek „első sorába állította".219 Mint koráb-
ban írtuk, a kitérés elítélésében döntő szerepet játszott a meggyőződés, hogy át-
térésével a konvertita megtagadja a szolidaritást volt közösségével. De mi van 
akkor, ha valaki e szolidaritásnak élete végéig tanúbizonyságát adta? Falk Mik-
sa esetében kitérését ez egyértelműen bocsánatos bűnné redukálta. Még hang-
súlyosabban mint Helfynél, a cikk Falkot a zsidóság körén belül helyezte el: 
„Kétszeresen fájlaljuk elhunytát, nemcsak, mint hazafiak, [...] hanem mint zsi-
dó hitűek is, akik a tért vesztett liberalizmus korszakában többszörösen kese-
rüljük meg, h a j ó embereink a sorból kidőlnek."220 Noha ez értelmezés kérdése, 

215 Uo. 
216 Falk Miksa eleve azért került a Pester Lloyd élére, mert a jelentős részben zsidó nagypol-
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számunkra nyilvánvaló: „jó embereink" alatt az Egyenlőség nem a zsidók párt-
fogóit, hanem a zsidókat értette. 

A kitért zsidók méltatása egyenes arányban állt önnön zsidóságuk illetve 
a zsidó közösség iránt kitérésük u tán tanúsított kötődésük mértékével. A pál-
ma e téren az 1864-ben református vallásra tért Vámbéry Ignácot illette.221 A 
világhírű orientalista bonyolult eset volt. Az 1880-as években keletkezett írása-
iban a művelt, vallásuktól már elidegenedett zsidóság áttérését szorgalmazta. 
A „hitetlen zsidó" és a „hitetlen keresztény", vagyis a művelt középosztály tár-
sulása, vélte Vámbéry, okafogyottá tenné a zsidókérdést, „mert ha mindkettő 
sajnálatra méltó semmijét közös tarisznyába rakhatja, nem látom be, miért 
kapjanak hajba és küzdjenek egymással ép ezen semmiség miatt".222 A legyőz-
hetetlen előítéletek oltárán tett, formális alkalmazkodási gesztusként értelme-
zett áttérés jogosultsága mellett Vámbéry kiállt 1904-ben angolul, majd a kö-
vetkező évben magyarul megjelent önéletrajzában is.223 Amit persze úgy is le-
het értelmezni, hogy élete végéig szükségét érezte önnön áttérése igazolásának. 
Pedig Vámbéryt valóban nem érhette a vád, hogy kitérését követően eltussolta 
volna zsidó származását, illetve megtagadta volna a szolidaritást a zsidókkal. 
Sőt. Vámbéry a századfordulón a politikai cionizmus lelkes pártolójává, legne-
vesebb magyar pártfogójává vált. „Az egyik legérdekesebb embert ismertem 
meg ebben a 70 éves bicegő magyar zsidóban, aki nem tudja, vajon inkább tö-
rök, vagy inkább angol-e, németül ír könyveket, tizenkét nyelven egyaránt ki-
tűnően beszél és öt vallásnak volt már híve, melyből kettőt lelkészként is szol-
gált", jegyezte fel naplójába Theodor Herzl 1900. június 17-én, első találkozásu-
kat követően.224 Vámbéry nyomban felajánlotta segítségét Herzlnek, diplomáci-
ai körökben el is jár t az érdekében.225 A cionizmussal való találkozása közre-
játszhatott abban, hogy az idős Vámbéry hangsúlyozottan zsidónak vallotta 
magát. „Zsidónak születtem és az is akarok maradni", jelentette ki 1912-ben a 
londoni Jewish Chronicle-nak adott interjújában a 80 éves tudós. „Amikor csak 
kérdeztek — folytatta Vámbéry —, mindig büszkén állítottam, hogy zsidó va-

2 2 1 Áttérésének dátumára: Welker Árpád.-. Vegyes házasságok és vallásváltások a Kálvin téri 
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Tanszék, 2006. I. köt. 169. 
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gyok, ha nem is vagyok az a szó vallási értelmében. Az atyám, nagyatyám és 
dédapám mind rabbik voltak és régi tapasztalataim folytán is hű vagyok né-
pemhez. [...] Nem vagyok vallásra zsidó, de nemzeti zsidó vagyok és legkevésbé 
sem esem kétségbe fajom miatt. A zsidóság nem fog meghalni, mert annyit je-
lent, mint büszkének lenni a fajra, büszkének lenni a múlt nagy embereire. 
Azok közülünk, kikben él a faji büszkeség — és a jövőben többen lesznek, mint 
jelenleg, mert a zsidó érzés egy nagy renaissanceát látom, mely nincs ugyan 
mindig zsidó vallásos érzéssel kapcsolatban — mindig örömmel fogják magukat 
zsidóknak nevezni."226 Az idézetet az interjút magyarul leközlő Hitközségi 
Szemléből vettük. Vámbéry faji, sőt nemzeti önmeghatározását & Pesti Izraelita 
Hitközség főtitkára által szerkesztett felekezeti havilap pozíciójából adódóan 
nyíltan nem helyeselhette, ám nyilvánvalóan bírálni sem akarta, így, a laptól 
szokatlan módon, minden kommentár nélkül adta le. 

„A zsidó fajnak és törzsfának egy csudás hajtása hullott le a héten", írta az 
Egyenlőség Vámbéry 1913 őszén bekövetkezett halálakor.227 A heteken keresztül 
publikált megemlékezések a hangsúlyt Vámbéry kitérésének csupán formális mi-
voltára, a zsidósághoz kitérése ellenére fennmaradt, sőt, kitérésétől független kötő-
désére helyezték. „Igen, én kénytelen voltam vallást változtatni — közölte az 
Egyenlőség Vámbéry vallomását, amelyet halála előtt pár hónappal tett egy isme-
rősének —, de bensőleg zsidó érzésem nem változott. Akármily körülmények közt 
hagyja el a zsidó a vallását, a zsidó-fajhoz való tartozása meg nem szűnik, nem vál-
tozik és én büszke vagyok és mindig is büszke voltam zsidó eredetemre."228 Az 
Egyenlőség végítélete lényegében egybehangzóit Vámbéry önítéletével, a kitérés 
jelentette cezúrát elismerve, de azt egyszersmind meg is haladva, Vámbéryt a zsi-
dók közé sorolta: „Mint felekezet nem akarjuk reklamálni — írta az anonim szerző 
—, de megállapíthatjuk, hogy fajilag a miénk volt".229 

A magasztalás szöges ellentétben állt a jellemében szükségszerűen hit-
ványnak deklarált konvertita elvi elítélésével, a megfogalmazás kirívóan ellent-
mondott a zsidóságot felekezetiségre redukáló hivatalos neológ önmeghatáro-
zásnak, vagyis az asszimiláció ideológiai alapvetésének. 

VII. Identitáspolitika és esszencializmus 

Párhuzamosan a „renegátokkal" szemben megfogalmazott alapelvek fenn-
tartásával illetve egyes kitért zsidók elleni kirohanásokkal, a neológ értelmiség a 
háború előtti években eljutott a kitérés jelentőségének szinte teljes tagadásáig, a 
fajiság fogalma révén zsidóként méltatott konvertita magasztalásáig. 

226 Vámbéry Ármin ünneplése. Hitközségi Szemle 3. (1912: 4. sz.) 95-96. Az interjú a Jewish 
Chronicle 1912 március 22-ei számában jelent meg. 

227 Vámbéri Ármin. Egyenlőség, 1913. szept. 21. 9. 
228 Vámbéri Ármin vallása. Egyenlőség, 1913. okt. 12. Első melléklet. 6. Az effajta vallomások hi-

telessége persze mindig kérdéses. Véleményünk szerint az idézet, tartalmilag legalább is, hűen fejezte 
ki Vámbéry nézetét, amelynek több ízben hangot adott. A cionista vezető Nahum Sokolow megírta em-
lékirataiban, hogy mikor egy ízben kitéréséről faggatta Vámbéiyt, ez utóbbi letorkollta, „nem a [szen-
telt] víz számít, hanem a faj'. Idézi Jacob M. Landau: Arminius Vámbéiy : Identities in Conflict. In: 
Uő: Exploring Ottoman and Turkish History. London, C. Hurst & Co., 2004. 170-171. 

229 Vámbéri Armin i. m. 9. 



A neológ értelmiség viszonya a kitért zsidókhoz valójában kezdettől fogva 
ambivalens volt. A kitértek iránt a neológ értelmiség nem volt sem olyan indif-
ferens, sem olyan lenézően ellenséges, mint azt a menjen, aki menni akar, illet-
ve a hulljon a férgese jelmondatokban összegezhető és szüntelenül ismételt ál-
^çpont feltételezné. Az ambivalencia a kitértekkel szemben legkevesebb empá-
Hát tanúsító rabbiknál is fellelhető. A rabbihivatalokban kitérésük bejelentése 
végett megjelent zsidók a rabbik részéről általában alapos fejmosásban része-
sültek, 1913-ban egy újkeletű konvertita még panaszlevelet is küldött az 
Egyenlőségnek, amiért kitérése bejelentésekor a Pesti Hitközség rabbihivatalá-
nak vezetője, a rabbi-történész Groszmann Zsigmond „barátságtalanul" bánt 
vele.230 Mégis, és a menjen, aki menni akar elvével ellentétben, a rabbik igye-
kezték lebeszélni a kitérésre jelentkezőket vallásuk elhagyásáról. A részletek-
ről keveset tudunk. A hivatalok által vezetett kitérési jegyzőkönyvek formális 
ízű bejegyzései sajnos nem sokat árulnak el e beszélgetések tartalmát illető-
en.231 A hangsúly valószínűleg azon volt, hogy a kitérés egyfelől árulás, másfelől 
hiábavaló. Mindenesetre a rabbik feladatkörébe tartozott, hogy megkíséreljék 
eltántorítani döntésüktől az előttük megjelenő kitérni szándékozókat, illetve 
rábírják őket annak ígéretére, hogy alkalomadtán visszatérnek őseik hitére. 
Ami a lebeszélést illeti, noha erről nem rendelkezünk pontos statisztikával, a 
rabbik igyekezete egyeseknél sikerrel járt, még ha, így Wahrmann Renée eseté-
ben, csupán ideiglenes sikerrel is.232 

„Ezerszer bebizonyított igazság — írta Szabolcsi 1904-ben —, hogy a szöke-
vények morális szempontból a zsidóság salakjából kerülnek ki."233 A hulljon a fér-
gese tantétele sem volt azonban teljesen őszinte. Hogy a kitért zsidókat a neológ 
értelmiség általánosságban megvetette, nem jelenti azt, hogy a kitérések ne ej-
tettek volna megannyi sebet. A seb óhatatlanul sajgott, különösen azok esetében, 
akiket elitélendő kitérésük mellett sem lehetett a férgese közé sorolni. Amint azt 
Szabolcsi Miksa 1909-ben megvallotta: „A vállvonogatás nem őszinte. Dehogy nem 
fáj elszakadásuk! Sőt nagyon fáj. [...] Milyen szép is volna, ha hivatkozhatnánk 
még Korányi Frigyesre, Falk Miksára, Vámbéry Árminra, Csemegi Károlyra, Dó-
czy Lajosra, Simonyi Zsigmondra, Lánczy Leóra, Schwarz Gusztávra, László Fü-
löpre és másokra, kik elfordultak Izrael Istenétől."234 

230 „Úgy látszik, ön ovációra számított", értetlenkedett szarkasztikusan Szabolcsi. Szabolcsi 
Miksa-. Meturgeman. A házasfelek, kik meglepetést szereznek egymásnak. Egyenlőség, 1913. szept. 
28. 10. 

231 Két tipikus példa, a Budai Izraelita Hitközség 1890-es éveki kitérési jegyzőkönyvéből: 
„Meglett intve, szívéhez szóltam de minden siker nélkül marad." (1895. okt. 7-ei bejegyzés.) „Meg-
intetett, hogy miért akarja ősei vallását elhagyni, de szándékánál megmarad." (1896. jan. 25-ei be-
jegyzés.) A budai neológ hitközségnek a kitérőkről vezetett rabbisági jegyzőkönyvei jelenleg a Bu-
dapesti Zsidó Hitközség anyakönyvvezető osztályán találhatók. 

232 Éves jelentéseiben a Pesti Izraelita Hitközség 1896-tól közzé tette a kitérésüket bejelentők 
statisztikáját, 1906-tól megadta azoknak a számát is, akik kitérésüket csupán egyszer jelentették 
be. Arányuk a kitértek 10-20%-át tette ki. Sajnos nem tudni, közülük hányan hagytak fel tervük-
kel (és valójában miért), illetve hányan tértek ki, anélkül, hogy a törvény előírásainak megfelelően 
másodszor is bejelentették voltak kitérésüket. Wahrmann Renée először 1897 tavaszán jár t a pesti 
rabbiságon, hogy bejelentse kitérését. Kohn Sámuel „szívhez szóló szavai" ekkor eltérítették szán-
dékától, nyolc hónap erejéig. L. Egy áttérés alkalmából i. m. 2. 

233 Szabolcsi M.: A zsidó renegátok és az antiszemitizmus i. m. 4. 
234 Szabolcsi M.\ A kitérők proskribálása i. m. 4. 



Az áttérését eltitkoló Schwarz Gusztávra a neológ értelmiség nem hivat-
kozott, ám a zsidó közösségtől sem kötődésében, sem öndefiníciójában el nem 
szakadt Vámbéry esetében éppen ezt tette. A kitérésen túl fennálló, a kitérést 
mintegy semlegesítő kapocs megnevezésére a kor tudományos diskurzusában 
mindinkább eluralkodó fajiság fogalma szolgált. A mából visszatekintve a faji 
terminológia zsidó használata meghökkentőnek tűnhet. A dualizmus korában 
nem volt az. A „fajtudomány" a 19. században, sőt még a huszadik század ele-
jén sem jelentett feltétlen egyet rasszizmussal, illetve antiszemitizmussal.235 

Maga a modern antiszemitizmus sem épült vegytisztán faji érvekre, Wilhelm 
Marr, Paul Lagarde, Eugen Dühring vagy Istóczy Győző zsidóellenessége jelen-
tős mértékben táplálkozott a hagyományos, vallási alapú antijudaizmus elemei-
ből.236 A keresztényekkel közös kulturális szókincsen élő akkulturált zsidók ek-
képpen maguk is használták a 19. század végére normatív társadalmi és kultu-
rális paradigmává vált fajiság fogalmát,237 sőt, a (többségükben cionista) zsidó 
tudósok a fajtudomány aktív részesei voltak.238 A modern faji gondolat persze 
magában hordozta a fajok hierarchikus rangsorolását, vagyis a zsidó faj ala-
csonyabbrendűségének hirdetését, így az sem meglepő, hogy a faji teóriák első 
szisztematikus kritikusai között is számos zsidó tudós volt.239 Magyarországon 
a neológ értelmiség körében is többen rámutat tak a biológiai determinizmust 
hirdető faji elméletnek a zsidók számára végzetes implikációira,240 tagadván 
akármiféle zsidó faj létezését.241 

Am többségük mégis használta a zsidó faj fogalmát. Ezt annál könnyebben 
tette, hogy a fogalom képlékeny volt, a faji elmélet nem képezett egységes, kifor-
rott eszmerendszert. A magyar liberális politikai szóhasználatban a „magyar faj" 
általában nem jelentett mást, mint „a magyarul tudó és beszélő elem"-et,242 vagyis 

235 George L. Mosse: Toward the Final Solution: A History of European Racism. London, J. M. 
Dent & Sons, 1978. 

236 Walter Laqueur: The Changing Face of Antisemitism: From Ancient Times to the Present 
Day. Oxford-New York, Oxford University Press, 2006. 22. 

237 George Mosse: The Influence of the Völkisch Idea on German Jewry. In: Studies of the Leo 
Baeck Institute. Szerk. Max Kreutzberger, New York, Frederik Ungar Pub. Co., 1967. 81-114. Új-
raközölve in: Uő: Germans and Jews: The Right, the Left, and the Search for a "Third Force" in 
Pre-Nazi Germany. New York, Howard Fertig, 1970. 77-115. 

238 L. John M. Efron: Defenders of the Race: Jewish Doctors and Race Science in Fin-de-Siècle 
Europe. New Haven-London, Yale University Press, 1994.; Mitchell B. Hart: Social Science and the 
Politics of Modern Jewish Identity. Stanford, Stanford University Press, 2000. 

239 Yfaat Weiss: Identity and Essentialism: Race, Racism, and the Jews at the Fin de Siccle. In: 
German History from the Margins. Szerk. Neil Gregor - Nils Roemer - Mark Roseman. Blooming-
ton-Indianapolis, Indiana University Press, 2006. 49-68. 

240 L. Palágyi Menyhért: A „race". Egyenlőség, 1891. márc. 20. Melléklet. 3.; Salgó Ernő: A faj 
kérdése. Egyenlőség, 1896. márc. 27. Ünnepi melléklet. 7-8.; Kóbor Tamás: Czigányok és zsidók. 
Egyenlőség, 1900. okt. 28. 1-2.; Faj és nemzet a történelem világításában. Magyar Zsidó Szemle 20. 
(1903) 1.; Stein Lajos: A fajprobléma és a zsidóság. In: Évkönyv. 1911. Szerk. Bánóczi József. Bp., 
Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, 1911. (Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat Kiadványai. XXXIII.) 
276-307.; Fajkongresszus. Magyar Zsidó Szemle 28. (1911) 241-242. 

241 L. Dr. Lázár Béla: Faj és Vallás. Egyenlőség, 1897. jan. 17. 4-5.; Dr. Peisner Ignác: A zsidó 
nép faji jellege. In: Évkönyv. 1907. Szerk. Bánóczi József. Bp., Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, 
1907. (Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat Kiadványai. XXIII.) 273-278. 

242 I f j . Ábrányi Kornél: Nemzeti ideál. Bp., Légrády, 1898. XXIV 



a népszámláláskor magukat magyar anyanyelvűnek nyilvánító állampolgáro-
kat.243 Legelterjedtebb használatában, Fényes Elektől Balogh Pálig egyszerűen 
a „nép" szó szinonimájaként szolgált,244 faji karakteren a kortársak leggyakrab-
ban egy adott nép sajátosnak vélt vonásait értették. Az etnikum értelmében hasz-
nált fajiságnak a zsidókra vonatkoztatása elvileg persze problematikus volt, lévén, 
hogy az emancipáció közmegegyezéses alapja a zsidóság kizárólagosan felekeze-
tiségre redukált meghatározása volt. Ám csupán elvileg, hiszen még a liberális 
politikai elit is rendre hangot adott e definícióval szöges ellentétben álló véle-
ményének. „Az izraelita népességnél", szögezte le Trefort Ágoston 1874-ben, 
„a népfaj a vallással azonos".245 Maga Tisza Kálmán sem volt más véleményen: 
„Az izraelitáktól mind azt, hogy felekezetet tegyenek, mint azt, hogy faj legye-
nek, megtagadni csak még sem lehet —jelentette ki a képviselőházban 1881-ben 
—, mert képviselnek úgy fajt, mint a hogy képviselnek hitfelekezetet."246 

A faji nyelvezet tehát a modern antiszemitizmus ellenére többnyire ártal-
matlan volt a zsidókra nézve, Magyarországon még inkább, mint másutt, hiszen 
a zsidók és a nemzetiségek elmagyarosodását szorgalmazó politikai hatalom ér-
telemszerűen nem oszthatta és nem is osztotta a faji karakter megmásíthatatlan 
jellegét bizonygató, vagyis az asszimilációnak még a lehetőségét is tagadó elméle-
teket. Ami a neológ értelmiséget illeti, ha a modern antiszemitizmus elleni reak-
ció maga után vonta a zsidó fajiság gondolatának elvetését, ennek elfogadására, 
sőt hirdetésére is megvolt a maga oka - a tény, hogy jóval inkább tette ez utóbbit 
arra utal, hogy a faji antiszemitizmusban a zsidók zöme a dualizmus utolsó évti-
zedeiben még nem látott végzetes veszélyt. Legyen szó akár „zsidó törzsről", 
akár „zsidó fajról", e megfogalmazások lehetőséget nyújtottak az asszimiláció 
ideológiája szerint nem létező etnikai közösségérzés kifejezésére. A faji nyelvezet 
magától adódott azoknak az érzelmeknek a megnevezésére, amelyek a vallásgya-
korlat és a vallásos hit alábbhagyása, illetve akár a kitérés után is a zsidósághoz 
kötötték az akkulturált zsidókat. 

Illetve köthették. A neológ értelmiség zöme nemcsak elfogadta a zsidóság 
faji értelmezését, identitáspolitikájának egyik alapvető elemévé tette. A zsidó faj 
magasztalása a századfordulón központi szerepet játszott a neológ értelmiség ab-
béli törekvésében, hogy megerősítse, illetve felébressze a középosztály zsidó ön-
tudatát. A vallástól már jelentős mértékben elidegenedett, sőt ezt valamelyest a 
„gettózsidóság" obskurantizmusával asszociáló művelt középosztályt a neológ 
értelmiség részben a zsidóság faji kvalitásainak hirdetésével vélte megerősíthetni 
zsidóságában, illetve visszatéríthetni zsidóságához. Az okfejtés fényévekre volt a 

243 Beksics Gusztáv: A magyar politika új alapjai. Kapcsolatban a magyar faj terjeszkedő képes-
ségével és a földbirtokviszonyokkal. Bp., Athenaeum, 1899. 57. 

244 1847-ben Fényes a zsidókat a népfajok közé sorolta, bár a zsidók, mint népfaj kategória 
alatti rövid ismertetésében úgy vélte, „kölönös népet" nem alkotnak, mivel „csak üldözött vallásuk 
miatt váltak külön". Fényes Elek: Magyarország leírása. I—II. köt. Pest, Beimel, 1847.1. köt. 25., 32. 
Balogh, aki vegyesen használta a „népfaj', illetve a „fajnép" kifejezést, a zsidókat, pontosabban az 
izraelitákat, a hivatalos meghatározást követve csupán felekezetnek tekintette. Balogh Pál: A nép-
fajok Magyarországon. Bp., Kiadja a M. Kir. Vallás- És Közoktatásügyi Ministerium, 1902. 

245 Képviselőházi Napló 1872-1875. XI. köt. Bp., Magyar Királyi Államnyomda, 1874. 231. 
246 Képviselőházi Napló 1878-1881. XVII. köt. Bp., Pesti Könyvnyomda Rt., 1881. 276. 



hagyományos asszimilációs diskurzustól. „A nagy, egységes néptömeg között el-
szórt kisebbségek a tömegvonzás erejének [...] csak úgy tudnak ellentállni — ma-
gyarázta 1911-ben Weiszburg Gyula az Országos Magyar Izraelita Közművelődé-
si Egyesület felolvasó-estélyén —, ha bizonyos kimagasló tulajdonokban kivá-
lóbbnak tar t ják magukat környezetüknél, különben az uralkodó többségtől 
nyomtalanul fölszívatnak." Márpedig egy olyan történelmi helyzetben, ahol az 
elvallástalanodás, vélte Weiszburg, ledöntötte „az asszimiláció ellen fennállott 
vallási gátakat", a zsidóságban hagyományosan élő „kiválóság hitének elenyész-
te" magát a zsidóság fennmaradását veszélyeztette.247 E kiválóságtudat felkelté-
sének eszköze a jótékonyságban megnyilvánuló zsidó erényességének és nemes-
szívűségének, illetve a zsidóság géniuszának, vagyis eredendő kultúrhajlamának 
és kulturális teljesítményének a hangsúlyozása volt.248 Weiszburg Gyula megfo-
galmazásában: „A szellemi élet megnyilatkozásainak óriási területén lépten-nyo-
mon a zsidó géniusz alkotásaival kell találkozniuk. [...] Az egész kultúra, talán a 
legfiatalabb hajtásától, a tudománytól eltekintve, annyira telítve van régi zsidó 
elemekkel, hogy ha azokat a kultúra organizmusától kiválasztanák, csak roncs, 
csak torz maradna. [...] Hölgyeim és Uraim. A faji gőg megvetendő, a faji büszke-
ség csak termékenyítő."249 A gondolat csábító erejéről tanúskodik, hogy megje-
lent azoknál is, akik amúgy határozottan elítélték az antiszemitizmus főfegyve-
rének minősített faji elméleteket. Míg egy 1891 márciusában írt cikkében Palágyi 
Menyhért kikelt a zsidók iránti gyűlöletet a „race fogalmával" szentesítő áltudo-
mányos teóriák ellen,250 egy pár hónappal későbbi írásában arról értekezett, hogy 
a „zsidó vérbe" átment „művelődési ösztön" a zsidók immár „szorosan vérbeli 
tulajdonsága". A neves filozófus és irodalomtörténész összegzésében: „Más fajok-
ban a kultúrhajlam gyakran csak valamelyes beléoltott vágynak tűnhetik föl, de 
a zsidónál elementáris szenvedély, mely lényének gyökeréből tör elő."251 A zsidó-
ság faji kvalitásainak dicsőítése óhatatlanul magával vonta a faji magasabbren-
dűség gondolatát. „A zsidó — írta az Egyenlőség 1902-ben —, az ő háromezer 
évesnél idősebb kultúrájával, e kultúra elöröklésével kétségtelenül fölötte áll 
minden más fajnak."252 

A faji terminológia azonban nem csupán egy kapóra jött eszköztár volt, a 
neológ értelmiség identitáspolitikájának szolgálatába állított retorikai truváj. 
Annak az ismételt hangsúlyozása, hogy az érdemeik révén maguknak dicsősé-
get szerzett konvertiták ezen érdemeiket zsidóságuk eredendő erényeinek tud-

247 Dr. Weiszburg Gyula: A zsidó faj kultúrértéke. In: Cultur-Almanach 1911-12. Szerk. Dr. 
Hevesi Simon. Bp., Országos Magy. Izraelita Közművelődési Egyesület, 1912. 6-7. 

248 E zsidó „vonások" hangsúlyozása persze integrációs célt is szolgált, vagyis a többségi társa-
dalmat volt hivatva meggyőzni a zsidók érdemeiről. A jótékonyság gyakorlásában kifejeződő zsidó 
emberszeretet gondolatának ideológiai felhasználásáról 1. Konrád Miklós: Zsidó jótékonyság és 
asszimiláció a századfordulón. Történelmi Szemle 43. (2001) 257-285. 

249 Dr. Weiszburg Gy.: A zsidó faj kultúrértéke i. m. 9., 15. 
250 Palágyi M.: A „race" i. m. 3. 
251 Palágyi Menyhért-. A zsidó nő a közművelődésben. Egyenlőség, 1891. okt. 2. Ünnepi mellék-

let. 4. 
252 Br. J.\ A zsidóság és a társadalom. Egyenlőség, 1902. aug. 3. 3. A zsidó népfaj „nagyobb fej-

lettségű" szellemi kapacitásainak vulgárdarwinista magyarázatát adja Dr. Pályi Ede: Nemzetiség 
és zsidó szellem. Egyenlőség, 1892. szept. 16. 4-5. 



hatták be,253 nem csak a zsidók pozitív (ön)képét volt hivatott szolgálni, kifeje-
zése is volt egyben a zsidóság esszencialista, és ebbéli minőségében a kitérést 
felülíró felfogásának. Amint a neológ felekezeti kiadványokban fellelhető „zsi-
dó ész", „zsidó érzés", „zsidó jellem", „zsidó néplélek", „zsidó vér" stb. kifejezések 
rekurrens használata tanúsítja, a neológ értelmiség is hitt, vagy legalább is hajla-
mos volt hinni egyfajta, a zsidók jellemét és viselkedését eredendően, akár akara-
tuktól függetlenül alakító zsidó esszencia létében. A jelenség nem meglepő. Az et-
nikumok esszencialista percepciója egyfelől bele volt kódolva az áltudományos faj-
elméletekbe, másfelől többé-kevésbé óhatatlan velejárója volt a modern nacionaliz-
musnak.254 Az európai s azon belül magyar kultúrába integrálódott neológ értelmi-
ség ekképpen természetszerűen osztozott e percepcióban a nem zsidó értelmiség 
egyre növekvő részével, annál is inkább, hogy ha a terminológia új volt, a „zsidó" 
lényegi „zsidóságának" megmásíthatatlanságába vetett hit jóval a faji nyelvezet el-
terjedése előtt megjelent, úgy zsidó,255 mint nem zsidó részről.256 

Ami a kitért zsidókat illeti, ez az esszencialista nézet a dualizmuskori neo-
lóg értelmiség körében legegyértelműbben Heinrich Heine kapcsán jutott kife-
jezésre. Nem véletlenül. A zsidók történetét átfogó monumentális művének 
1870-ben megjelent XI. kötetében Heinrich Graetz egy külön fejezetet szentelt 
Börne és Heine alakjának.257 Graetz művének indíttatása ideológiai volt, célja 
az akkulturált és szekularizált középosztály mindinkább ingatag zsidó önazo-
nosságának a megerősítése volt. Művében a zsidóság egy múlt ját és jellemét te-
kintve különálló, kulturális jelentőségében kimagasló nép szenvedéssel átita-
tott történeteként jelent meg, bemutatása a zsidó néphez való tartozás tudatát 

253 L. Kardos Albert. A magyar zsidóság nemzeti hivatása, Bp., Pallas, 1892. 18.; Sz. M.: Helfy 
Ignácz i. m. 7. 

254 Steven E. Aschheim: German History and German Jewry: Boundaries, Junctions and 
Interdependence. In: Leo Baeck Institute Year Book 43. (1998) 315-322. 

255 Katz, J.\ Exclusiveness and Tolerance i. m. 140-142., 146-147. 
256 A 15-17. századi Spanyolországra 1. Yosef Hayim Yerushalmi: Assimilation and Racial 

Anti-Semitism: The Iberian and the German Models. The Leo Baeck Memorial Lecture, no. 26. 
New York, Leo Baeck Institute, 1982. A 18. századi Németországra: Endelman, T. M.\ Conversion 
as a Response to Antisemitism i. m. 76-77.; Christopher Clark: The Politics of Conversion: Missio-
nary Protestantism and the Jews in Prussia, 1728-1941. Oxford, Oxford University Press, 1995.; 
Elisheva Carlebach: Divided Souls: Converts from Judaism in Germany, 1550-1750. New Haven, 
Yale University Press, 2001.; Deborah Hertz: How Jews Became Germans: The History of Con-
version and Assimilation in Berlin. New Haven-London, Yale University Press, 2007. Ami Magyar-
országot illeti, a zsidók esszencialista percepciója legegyértelműbben éppen abban a már reform-
korban elterjedt vélekedésben érhető tetten, amely szerint a kitérés mit sem változtatott — mert 
nem is változtathatott — a zsidók jellemén: „Nem egy tiszteletre méltó zsidó létezik, megengedem 
— jegyezte fel Széchenyi István naplójába —; de általában véve a legtöbb zsidóban van valami átko-
zott keverék, mely más fajtákban nem létezik - és melyet belőlük nem ir thatnak ki. Több évvel ez-
előtt gr. Károlyi István a Mátra táján hurcoltatván egy becsületes magyar Vorspontos által, véletle-
nül azt tudakolá ettől, kié volna Debrő. »Hát nem tudja az úr: a zsidóé«, az vala a felelet, mert mint 
ismeretes, akkor ezen ingatlant Ullmann Móric bírta árendába vagy inkább zálogul; ki már akkor 
átesett a keresztelési ceremónián; mihez képest a fennhozott gróf azt jegyzé meg, hiszen nem zsidó 
többé, mert megkeresztelték - mire a Vorspontos ily trumphfal válaszolt: »Az ördög nem kereszteli 
ki abból a zsidót.«" Idézi Siklóssy László: A régi Budapest erkölcse. Bp., Osiris, 2002. 409. 

257 Heinrich Graetz: Geschichte der Juden: von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Bd. 
11, Geschichte der Juden vom Beginn der Mendelssohn'schen Zeit (1750) bis in die neueste Zeit 
(1848). Leipzig, Oskar Leiner, 1870. 368-407. 



és érzetét volt hivatott táplálni olvasóiban. Graetznél a zsidó nép történelmi 
folytonossága a zsidó Volksseele-bői, a zsidó néplélekből fakadt. Szemléletében 
mindegy volt, hogy Börne és Heine kitért, illetve hogy kitérésük u tán miként 
nyilatkoztak zsidóságukról: a zsidó nép történelméhez tartoztak, műveik a zsi-
dó kultúrából táplálkoztak és zsidó lényükből fakadtak, akár akaratuktól füg-
getlenül és tudtuk nélkül is, hiszen legbensőbb természetén egyikük sem vál-
toztathatott: „Nem csak ereikben folyt zsidó vér — írta Graetz —, idegeikben is 
zsidó életerő buzgott."258 

Graetz könyvét a német zsidó reformmozgalom számos tagja éles kritiká-
val illette,259 a zsidóság vallási közösségre redukálásának bírálatával, a zsidóság 
népi és nemzeti meghatározásával Graetz ellene ment a zsidó reformmozgalom 
központi eszméjének, a zsidó nemzeti identitás elvetésének, aminthogy ellene 
ment persze a németországi reformzsidóság eszméit lényegében átvevő magyar 
neológ judaizmus hivatalos alaptételének is. Minden bizonnyal ez magyarázza, 
hogy Graetz művének Szabolcsi Miksa által szerkesztett magyar kiadása nem 
foglalta magában a XI. kötetet.260 Mindazonáltal a magyar neológ értelmiség 
Heine portréiban egyértelműen Graetz értelmezése köszönt vissza. „Mert Hei-
ne Henrik zsidó maradt lelke mélyén — írta Várnai Sándor Heine zsidósága 
címmel 1911-ben megjelent cikkében —, dacára minden belső ingadozásának, té-
továzásának, szíve, lelke egész bensőségével és tüzével. Jellemének, gondolkozá-
sának szakadozottsága el sem képzelhető másként, mint népe örök fájdalmával 
való összefüggésben. Fajának tulajdonságai erősebbek voltak benne, mint válto-
zó szeszélyei. [...] Minden tragikus konfliktusa, minden látszólagos hűtlensége 
dacára, életének útja nyílegyenesen vezet azon a mezsgyén, melyet eredete szá-
mára kijelölt. [...] A protestáns hitre való áttérése nem változtatott semmit a 
zsidósághoz való belső viszonyán. Tisztán csak formalitás volt az. [...] Mert is-
mételjük, Heine igazán zsidó volt és igazán zsidó maradt, legszilajabb ellenke-
zései dacára is."261 

Heine esetében a kitérés zsidó szempontból indifferenssé vált, hiszen zsi-
dóságából Heine nem volt kitéríthető, mint ahogy zsenialitása sem volt zsidósá-
gától elkülöníthető - zsidóságából fakadt, annak volt a kifejezése: „E csodálatos 
költő — ír ta a neves irodalmár Sebestyén Károly 1914-ben —, akinek mind cso-
dálói vagyunk, e tündöklő prózaíró, akinek mind tanítványai vagyunk, a miénk 
volt és a miénk maradt. És én meg vagyok szentül győződve róla, hogy sohasem 

258 Idézi Michael A. Meyer: Heinrich Graetz and Heinrich von Treitschke: A Comparison of 
their Historical Images of the Modern Jew. In: Uő: Judaism within Modernity: Essays on Jewish 
History and Religion. Detroit, Wayne State University Press, 2001. 69.; L. még: Uő: The Emer-
gence of Modern Jewish Historiography: Motives and Motifs. In. Uo. 57-60; Ismar Schorsch: 
Ideology and History in the Age of Emancipation. In: Uő: From Text to Context i. m. 266-302. 

259 Nils Roemer: Jew or German? Heinrich Heine's German-Jewish Reception in the Nine-
teenth Century. Germanic Review 74. (1999: 4. sz.) 305-307. 

260 A zsidóság egyetemes története 6 kötetben. Graetz nagy műve alapján és különös tekintettel a 
magyar zsidók történetére. I-VI. köt. Szerk. Szabolcsi Miksa. Bp., Phönix Irodalmi Rt., 1906-1908. A 
magyar kiadás 1675-ig ment el, vagyis kihagyta Graetz művének 10-ik és 11-ik kötetét. 

261 Várnai Sándor: Heine zsidósága. Egyenlőség, 1911. szept. 24. Második melléklet. 1-2. 



vált volna belőle az a Heine, akit ismerünk, szeretünk és bámulunk, ha nem 
lett volna a miénk."262 

* * * 

A „renegát" becstelenségének maradéktalan elítélése, illetve a kitértek 
társadalmi kirekesztésére tett igyekezet és Helfy Ignác vagy Falk Miksa ma-
gasztalása, Vámbéry Ármin faji, illetve Heinrich Heine lényegi zsidóságának 
hangsúlyozása között nem kis ellentét feszült. Az ellentét csak látszólagos, a ki-
tért zsidó eltérő megítélései egyazon törekvésnek rendeződtek alá: ha különbö-
ző módon is, minden esetben a középosztály zsidó identitásának fenntartása, il-
letve megszilárdítása érdekében kifejtett — és folyton alakuló — diskurzus 
részét képezték. 

A kitért zsidók eltérő megítélései a zsidóság különböző — vallásfelekezeti, 
etnikai, faji esszencialista — meghatározásából fakadtak, e különböző megha-
tározások egyidejű fennállásának a jelei. Véleményünk szerint ugyanakkor ép-
pen a neológ értelmiségnek a kitéréshez való viszonya vet fényt e meghatározá-
sok között hierarchiára is. Az ismételten hangoztatott meggyőződés, mely sze-
rint a zsidóságuktól már végleg elhidegült, azt alkalmasint szégyenlő zsidók 
jobban tennék, ha formálisan is szakítanának a zsidósággal, jelzi, hogy a neológ 
értelmiség számára a zsidóság alapvetően nem esszencia, hanem tudat és érze-
lem kérdése volt. Ha a neológ értelmiség Vámbéryt, vagy Heinét zsidónak mi-
nősítette, a kitért házaspároknak a faji elméletek szerint zsidónak tekintendő 
gyerekeiről, illetve a zsidó hagyomány szerint zsidónak tekintendő lányaikról 
ilyent soha nem állított. „Fajilag" alkalmasint zsidónak tekintette őket. Csak-
hogy nem ez volt a lényeg. Az elsőrendű kérdés ugyanis nem a zsidóság miben-
léte, sem nem egyesek zsidó identitásának léte vagy nemléte volt, hanem a zsi-
dósághoz való kötődés átadásának képessége és esélye. És ebből a szempontból, 
vagyis a zsidóság fennmaradása szempontjából, a zsidó vallás elhagyása alapve-
tő cezúra volt és maradt: a kitérés melletti döntés, ha a konvertitára nézve nem 
is feltétlenül a véget, de leszármazottjait tekintve a vég visszafordíthatatlan 
kezdetét jelentette. 

262 Sebestyén Károly: Heine és a zsidóság. In: Évkönyv. 1914. Szerk. Bánóczi József. Bp., Izrae-
lita Magyar Irodalmi Társulat, 1914. (Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat Kiadványai. XXXVIII.) 108. 
Ezt a Heine értelmezést a neológ értelmiség körében nem osztotta mindenki, a rabbik írásaiban ér-
telemszerűen nem köszönt vissza. A 19. századi neves zsidó személyiségeknek szentelt könyvében a 
tudós pesti rabbi Kayserling Meyer meg sem említi Heinét, a zsidó irodalomról szóló munkájában is 
csupán röviden emlékezik meg róla. L. M. Kayserling: Gedenkblätter. Hervorragende jüdische 
Persönlichkeiten des neunzehnten Jahrhunderts. In kurzen Charakteristiken. Leipzig, Grieben, 
1892.; Uő: Die jüdische Litteratur von Moses Mendelssohn bis auf die Gegenwart. Trier, Sigmund 
Mayer, 1896. 



CHANGE OF RELIGION AND IDENTITY 
Changes of the Attitude towards Converted Jews in the Period of the Dual Monarchy 

by Miklós Konrád 
(Summary) 

Conversion among the emancipated Jewry gradually became an integral part of Jewish life 
throughout Europe. In Hungary it was at the end of the 19th century that the phenomenon became 
a matter of worry for the (neolog) intelligentsia, which was strongly attached to its own Jewish 
identity and voiced its ideas as such in public matters. Since most of the converted came from the 
ranks of the economic and cultural elite, Christening seriously undermined the internal cohesion of 
the entire Jewish society. Besides the formal condemnation of conversion and the argumentation 
which went with it, by the turn of the century the (neolog) Jewish intellectuals found themselves in 
the necessity of forming an attitude not only towards the fact of „abandoning the faith" but also 
towards those who in fact abandoned it. Whereas the discourse put forward in connection with the 
abstract notion of convert, as well as the argumentation elaborated against conversion itself, was 
coherent and homogeneous, the opinions articulated in the cases of individual converted Jews show 
a much greater degree of diversity: they arch from the plain condemnation of the dishonesty of some 
„renegades" to the praise lavished on others independently from their conversion, going in some 
cases as far as emphasising „racial Jewishness" which dwarfed conversion. Yet all these apparently 
contradicting attitudes were in fact subordinated to one ultimate effort, which aimed at maintaining 
and strengthening by all possible means the Jewish identity of the middle class. And as such they 
were parts of the same, though changing, discourse. 



KÖZLEMÉNYEK 

Molnár András 

A „FONTOLVA HALADÓ" CSÁSZÁR FERENC 
Egy konzervatív publicista a politika sodrában (1840-1847')l 

Az elszegényedett kisnemesi családból származó, Zalaegerszegen, 1807. jú-
lius 7-én született Császár Ferenc kivételes hivatali karriert futott be az 1840-es 
években. Sokoldalú tehetségének, kiemelkedő intelligenciájának, alkalmazkodó-
képességének, szorgalmának és ambícióinak köszönhetően szinte mindent elért, 
amire egy kisvárosi csizmadia jogásszá lett fia abban a korban vágyhatott: magas 
hivatali rangot, szakmai és irodalmi sikereket, társadalmi érvényesülést, bizal-
mat és elismerést a kormányzat részéről. 

Császár Ferenc 22 évesen, 1829 augusztusában szerzett jogi doktori címet a 
pesti egyetemen, majd ugyanazon év végén a fiumei gimnázium magyar nyelv és 
irodalomtanára lett. A tanítás mellett 1832 márciusától fogalmazóként vállalt hi-
vatalt a fiumei kormányszéknél, 1833-ban pedig, miután Pesten ügyvédi oklevelet 
nyert, Fiume városának patríciusai közé választották. Császár Fiumében megta-
nult olaszul, és e nyelven magyar nyelvtankönyvet szerkesztett. Közben anya-
nyelvén verseket írt, olaszból pedig verseket és színműveket, valamint Dante-
részleteket fordított magyarra. A magyar nyelv ügyében végzett irodalmi mun-
kássága elismeréseként 1832. március 9-én a Magyar Tudós Társaság levelező 
tagjává választották. 

1834 novemberében Fiume második városbírójává nevezték ki, majd 1836 
novemberétől iktatóként, 1837 áprilisától pedig valóságos, szavazati joggal fel-
ruházott törvényszéki jegyzőként tevékenykedett a fiumei királyi váltó, keres-
kedelmi és tengeri konzulátusi törvényszéknél. 1839 októberében pályázat út-
ján -— feltehetőleg az akadémia titkára, Schedel (Toldy) Ferenc közbenjárására 
— nevezték ki Budára a helytartótanács tanulmányi és könyvvizsgáló bizottsá-
gának ülnökévé. Egy évig könyveket és hírlapokat vizsgáló cenzorként tevé-
kenykedett, majd 1840 októberében — a még Fiumében szerzett váltójogi isme-
reteinek, illetve diplomájának köszönhetően — az újonnan szervezett pesti ki-
rályi váltófeltörvényszék közbírája lett.2 

1 írásunk a „Császár Ferenc és kora" című tudományos emlékülésen Zalaegerszegen, 2007. 
május 23-án elhangzott előadás bővített, jegyzetekkel kiegészített változata. 

2 Császár Ferenc eddigi hosszabb-rövidebb életrajzai: Suhayda János: Császár Ferenc. Emlék-
beszéd az 1871. febr. 27. tartott akadémiai összes ülésen. In: Adatok Zalamegye történetéhez. (Szer-
keszti s kiadja Bátorfi Lajos) Nagy-Kanizsa, 1876. 1. köt. 67-79., Szinnyei József: Magyar írók élete 
és munkái. Bp., 1893. 2. köt. 188-193. hasáb, Farkass Károly: Császár Ferenc 1807-1858. In: Zalai 
Közlöny 1895. november 30. (48. sz.) 1., Lituányi László: Császár Ferenc élete és irodalmi munkássá-
ga. Bp., 1931., Horváth Lajos: Császár Ferenc tusculanumai és szenvedései. In: Irodalomtörténeti ta-
nulmányok. (Studia Comitatensia 19.) (Szerk. Farkas Péter és Novak László) Szentendre, 1989. 
309-226., Pintér József: Császár Ferenc, kolgyári. In: Az 1848-1849. évi első népképviseleti ország-



Császár Ferenc a pesti váltófeltörvényszék ülnökeként sokoldalú tudomá-
nyos és szépirodalmi munkásságot fejtett ki az 1840-es években. Miközben sor-
rajelentek meg alapvető szaktudományi munkái a váltójogról, és verseit, novel-
láit, kritikáit, valamint ismeretterjesztő írásait különböző folyóiratok és alma-
nachok közölték, tagja lett több irodalmi lap szerkesztőségének, és önállóan is 
szerkesztett szépirodalmi köteteket.3 Hivatali elfoglaltságai, valamint a jogtu-
domány magas színvonalú és a szépirodalom roppant szorgalmas művelése 
mellett még arra is jutot t ideje, hogy politikai lapokba írjon, és azok szerkeszté-
sére vállalkozzon; ez utóbbi téren kifejtett tevékenysége, valamint konzervatív 
politikai szerepvállalása azonban szinte teljesen ismeretlen. 

Életművének egyik első méltatója, Suhayda János ugyan utalt rá, hogy 
Császárnak cikkei jelentek meg a „Világ" című lapban is —- „leginkább gr[óf] 
Dessewffy Aurél mint lapvezér elhunyta után"4 —, de legrészletesebb, Litványi-
féle életrajzából csupán annyit tudhatunk meg, hogy Császár az 1840-es évek ele-
jén publicisztikával is foglalkozott, főképpen a konzervatívokat támogatta, cikkei 
többnyire álneveken jelentek meg, és „szerkesztette egy ideig a Világot".5 Politikai 
nézeteiről Angyal Dávid is csak annyit írt, hogy a'publicisztikai pályán ugyanaz a 
hajlékony alkalmazkodás jellemezte Császár Ferencet, mint szépirodalmi munkái-
ban: az 1840-es években az adózás és az úrbéri terhek kérdésében a liberálisokhoz 
csatlakozott, egyebekben viszont a konzervatívok felé hajlott.6 

Miskolczy Gyula kutatásai szerint Császár Ferenc azzal hívta fel magára a fi-
gyelmet 1839-ben, hogy hangot adva nemzeti elkötelezettségének, a „Századunk" 
hasábjain „Utazási töredékek" című tanulmányában elsőként figyelmeztetett a 
Horvátországban terjedni kezdő magyarellenes mozgalom, az illírizmus veszélyei-
re. E törekvések ellensúlyozására született meg Császár fejében az a gondolat, 
hogy egy, a finomabb társasági élet terjesztését és a magyar nyelv tanítását elősegí-
teni szándékozó egyesületet kellene alapítani Horvátországban.7 Miskolczy tárta 
fel azt is, hogy Császár volt a lelke annak a — mágnásokból, előkelő tisztviselők-
ből, ügyvédekből és orvosokból álló — társaságnak, mely Draskovich Sándor gróf-
fal az élén egy „horvát-magyar kaszinó" alapítására kért engedélyt 1840 elején.8 

gyűlés történeti almanachja. (Szerk. Pálmány Béla) Bp., 2002. 1000-1002. Császár Ferenc Schedel 
(Toldy) Ferenchez, pályázatának ügyében írt levelei: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 
Kézirattár. (MTAK Kt.) M. Ir. Lev. 4-r. 61/e. Fiume, 1839. február 22., 1839. március 21., 1839. márci-
us 28. 

3 Császár irodalmi munkásságát mindeddig Litvánja László dolgozta fel a legrészletesebben. 
Egyik legjelentősebb szerkesztői vállalkozásáról, az „Aradi Vészlapok" című irodalmi almanachról 
lásd legújabban: Völgyesi Orsolya: Egy siker kudarca. Kuthy Lajos pályafutása. Bp., 2007. 95-96. 

4 Suhayda János 77., vö. Farkass Károly 1. 
5 Litványi László 16., 44. Császár publicisztikai és szerkesztői munkásságának feldolgozása 

nem csupán az életrajzaiból hiányzik; Kosáry Domokos sem említi a nevét a Világ és a Budapesti 
Híradó munkatársai közt az 1840-es évek sajtótörténetének összefoglalásában. Vö. A magyar sajtó 
története I. 1705-1848. (Szerk. Kókay György) Bp., 1979. (a továbbiakban: Kosáry Domokos) 739-
747., 778-788. 

6 Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. (Szerkesztette, bevezetéssel és jegy-
zetekkel ellátta Angyal Dávid) Bp., 1925. 29. 

7 Miskolczy Gyula: A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában. Bp., 1927. 
1. köt. 242., vö. Arató Endre: A nemzetiségi kérdés története Magyarországon 1790-1840. I. köt. Bp., 
1960. 216-217., 370-371. 

8 Miskolczy Gyula 1. köt. 251. 



A Császár Ferencről szóló munkák egyike sem említi, hogy Landerer Lajos 
nyomdatulajdonos 1840-ben eredetileg őt, valamint a liberális Szentkirályi Mó-
ricot kívánta felkérni újonnan induló lapja, a Pesti Hírlap szerkesztésére, sőt 
Frankenburg Adolf visszaemlékezése szerint erről már szerződést is kötöttek. 
A kiadó társa, Heckenast Gusztáv könyvkereskedő azonban meggyőzte Lan-
derert, hogy a nagyobb üzleti siker reményében inkább a börtönből akkor ki-
szabadult Kossuth Lajosra bízzák a lap szerkesztését. Kossuth kezdetben vona-
kodott elvállalni a szerkesztést, mivel semmilyen formában nem kívánt együtt-
működni Császár Ferenccel, akinek Landerer előzőleg-rovatvezetői tisztséget 
ígért. Császár, engedve a közvélemény nyomásának, szinte közvetlenül a lap 
megjelenése előtt, 1840 decemberében „önként" visszalépett, így a tárcarovat-
tal együtt teljes egészében Kossuth kezébe kerülhetett a Pesti Hírlap szerkesz-
tése. A vállalkozók számítása — mint tudjuk — bevált: a Császár Ferenc vissza-
lépésekor, 1840. december 26-án még csupán 28 előfizetővel rendelkező lap 
példányszáma rövidesen ötezerre nőtt.9 

A szerkesztőségből kiebrudalt, és feltételezhető sértettsége folytán való-
színűleg Kossuth személyes ellenfelévé vált Császár a lap megjelenése utáni he-
tekben, hónapokban (1841. január 30. és március 21. között) három alkalom-
mal is Széchenyi István grófnál vacsorázott, és a házigazda, aki 1835 óta ismer-
te Császárt, már az első találkozáskor nyíltan beszélt vele Kossuth — nyilván 
közösen elítélt — Pesti Hírlapjáról.10 

A liberálisok politikai ellenfelei hónapokon át nem tudtak méltó választ 
adni Kossuth lapjának agitációjára, érdemi kritikát csupán Széchenyi fogalma-
zott meg 1841. június 26-án megjelent, „A Kelet népe" című munkájában. A 
konzervatívok végül saját fegyverével vélték legyőzni Kossuthot: 1841. augusztus 
18-án Dessewffy Aurél gróf vette át a Pesti Hírlappal egy időben, 1841 januárjá-
ban indított, és korábban ugyancsak a liberálisok egyik szócsövének számító 
„Világ" című lap irányítását. 

Az 1808-ban született, rendkívül tehetséges és ambiciózus Dessewffy Au-
rél gróf az 1839/1840. évi országgyűlésen lett a fiatal, nagybirtokos arisztokra-
tákból és udvarhű államhivatalnokokból álló, magukat fontolva haladóknak 
nevező újkonzervatívok vezére, majd táborának programját a Világ hasábjain 
mintegy féléven át rendszeresen megjelenő, éles hangú és magas színvonalú 
publicisztikájában fejtette ki. Dessewffy stratégiája a felforgatóknak tekintett 
liberálisok politikai eszközökkel való elszigetelésére, illetve visszaszorítására 
irányult, miközben a haladás elfogadására és reformkezdeményezésekre kíván-
ta rávenni a kormányt, arisztokrata társait pedig magyarosodásra, és aktívabb 
közéleti szerepvállalásra ösztönözte.11 

9 Frankenburg Adolf: Emlékiratok. Pest, 1868. 2. köt. 121., Gr. Széchenyi István: A Kelet népe. 
(Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Ferenczi Zoltán) Bp., 1925. (a továbbiakban: Ferenczi Zoltán 
1925.) 12., Varga János: Kereszttűzben a Pesti Hírlap. (Az ellenzéki és a középutas liberalizmus elvá-
lása 1841-42-ben.) Bp., 1983. (a továbbiakban: Varga János 1983.) 12-13., 27. 

10 Gróf Széchenyi István naplói. Ötödik kötet (1836-1843). (Szerkesztette és bevezetéssel ellát-
ta Viszota Gyula) Bp., 1937. (a továbbiakban: SZIN 5. köt.) 442., 447., 457., vö. Ferenczi Zoltán 1925. 
20. Széchenyi és Császár első találkozása: SZIN 4. köt. (Bp., 1934.) 582. (Pest, 1835. július 22.) 

11 Pajkossy Gábor: A reformkor (1830-1848). In: Magyarország története a 19. században. 
(Szerk. Gergely András) Bp., 2003. (a továbbiakban: Pajkossy Gábor 2003.) 219-220. 



A Kossuth elleni folyamatos támadások színteréül szolgáló konzervatív 
Világ szerkesztője ugyan hivatalosan Jablanczy Ignác lett, valójában azonban 
Dessewffy Aurél gróf, helytartótanácsi t i tkár volt a lap szellemi vezére és gya-
korlati irányítója. A Világ neves államtisztviselőkből álló szerkesztőbizottságá-
ban Andrássy József helytartótanácsi tanácsos, Zarka Sándor királyi táblai íté-
lőbíró és Luka Sándor váltótörvényszéki ülnök mellett helyet kapott az ugyan-
csak váltótörvényszéki ülnökként tevékenykedő Császár Ferenc is.12 Az újkon-
zervatívokkal eszmei közösséget vállaló Császár ugyan szerkesztőként mindvé-
gig a háttérben maradt, és saját nevén nem is írt a lapba, kulisszák mögötti, 
Dessewffy Aurél oldalán játszott szerepére azonban rávilágít egy, a császári tit-
kosrendőrségfőnökéhez címzett, 1841. szeptember 7-én kelt besúgójelentés: „A 
Világ a Széchenyi-párt orgánuma. Császár, mint királyi hivatalnok, nem lehet-
vén nyilvánosan szerkesztő, bizonyos Jablanczyt toltak elébe."13 

Császárnak a Világ szerkesztőségében végzett tevékenységéről a lap egyik 
tekintélyes szerzőjéhez, illetve bírálójához, a liberális irodalmárból konzervatív 
cenzorrá lett Schedel (Toldy) Ferenchez intézett levelei árulnak el a legtöbbet. 
(A császári titkosrendőrség 1836 júniusa és 1843 márciusa között bizonyítottan 
besúgóként alkalmazta Schedeit,14 és Miskolczy Gyula gyanúja szerint 1839-
ben Császár Ferenc is Leopold FerstI rendőrfőnök informátora volt.15) 

Császár 1842. június 29-én az alábbiakat írta Schedelnek: „Tisztelt Bará-
tom Uram! Köszönettel küldöm az eredeti értekezést, már lemásoltatám. Meg-
vallom, igen-igen szeretném, ha legalább a II. közlés — ha mindjárt rövidebb 
volna is az I-nél — soká nem maradna, miután, mint hiszem, abban motiválva 
lenne a Világ tárcájának [tudniillik „Tárca" című rovatának] megnyitása is. 

Az akadémiai és Kisfaludy-társasági munkálkodásokról! közléseket egé-
szen tisztelt Barátom Uram bölcs belátására bízom, s biztosítom, hogy azoknak 
a Tárca, mikor jőnek, mindig nyitva leend. 

A legszorosb anonymitas fog tisztelt Barátom Uram minden cikkeire néz-
ve tartatni, míg azok iránt önmaga nyilatkozni nem fog. Én saját szobámban 
fogok mindent, mi tisztelt Barátom Uramtól jő, leíratni; de éppen ezen ano-
nymitas miatt nem fogok szolgálhatni correcturával; megteszem azonban, hogy 
tisztelt Barátom Uram cikkeit enmagam nézendem át. Csak azt az egyet ké-
rem, tessék névtelenül közlendő cikkeit egyedül s egyenesen hozzám küldeni; 
akkor kezeskedem az anonymitasról. 

12 Varga János 1983. 113., Dénes Iván Zoltán: Közüggyé emelt kiváltságőrzés. A magyar kon-
zervatívok szerepe és értékvilága az 1840-es években. Bp., 1989. (a továbbiakban: Dénes Iván Zoltán 
1989.) 40., Dénes Iván Zoltán: Liberális kihívásra adott konzervatív válasz. Bp., 2008. (a továbbiak-
ban: Dénes Iván Zoltán 2008.) 55-56. 

13 Ferenczi Zoltán 1925. 666. 1841 szeptemberében egy másik titkosrendőri jelentés is a Világ 
szerkesztőjeként emlegette Császár Ferencet: Magyar Országos Levéltár (MOL) A 105. Magyar Kan-
celláriai Levéltár. Informationsprotocolle der Ungarisch-Siebenbürgischen Sektion 1841. szeptember 
14. (69. ülés) 20. p. 

14 Pajkossy Gábor: Toldy Ferenc pályaképéhez. In: Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv 
Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. (Szerk. Erdődy Gábor és Hermann Róbert) Bp., 2002. (a 
továbbiakban: Pajkossy Gábor 2002.) 186-190. 

15 Miskolczy Gyula 1. köt. 250. 



A tiszteletdíj nálunk — bár nem állunk még igen ragyoglón — 24 pengőfo-
rint ívtől. Úgy hiszem, ez mai irodalmi körülményünk közt elég, habár kissé sű-
rűbb volna is lapunk. Egyébiránt köztetszést nyerő cikkektől, egész hasábját 3 
pengőforinttal is szoktuk díjazni. Szívesen látandom Bloch urat a Világ munka-
társai között. Hő tisztelője: Császár."16 

Császár a következő sorokat 1843. június 8-án vetette papírra, miután az 
év nyarán Schedelre bízták a hírlapok országgyűlési beszámolóinak cenzúrázá-
sát,17 köztük a Világ pozsonyi tudósításainak bírálatát is: 

„Tekintetes Úr, különösen tisztelt Barátom Uram! Nem akarok hosszú 
bevezetést írni; igaz örömemet azon, hogy az országgyűlési tudósítások átnézé-
se ily jeles készültségű és szilárd jellemű férfira bízatott, elhiheti tisztelt Bará-
tom Uram, ha bővebben nem írok is felőle. En a magyar journalisticának e ki-
nevezéstől mindenesetre sok szerencsét várok. 

Jelen soraimmal, sokoldalú elfoglaltsága mellett, egyedül pozsonyi tudósí-
tóját a Világnak akartam Tekintetes Barátom Uramnak Szivora[!] György18 

táblabíró és váltótörvényszéki hites jegyző személyében bemutatni; s megkérni 
egyúttal arra, hogy a Világ tudósításait legalább azon kedvezésekben, melyek-
ben a többi lapokéit részeltetni lehet és szabad, részeltetni szíveskedjék. 

Ki többire barátságos úri szívességébe ajánlott, teljes tisztelettel vagyok a 
Tekintetes Úrnak kész köteles szolgája: Császár."19 

Dessewffy Aurél és Császár Ferenc szoros kapcsolatára, illetve együttműkö-
désére utal, hogy a gróf korai, 1842. február 9-én bekövetkezett halála után Csá-
szárt kérték fel: az akadémia levelező tagjaként emlékezzen meg Dessewffyről a 
Magyar Tudós Társaság soron következő közgyűlésén. A megemlékezésre az 
akadémia 1842. november 27-i, nevezetes közgyűlésén került sor, azt követően, 
hogy Széchenyi István gróf elnöki megnyitóbeszédében rendkívül éles hangú 
támadást intézett a magyar liberális ellenzék nemzetiségi politikája ellen. Csá-
szár Ferenc Dessewffy Aurél grófról tar tot t akadémiai emlékbeszédét Széche-
nyi szépnek, ám tapintatlannak minősítette naplójában,20 a liberális Pulszky 
Ferenc pedig az alábbiakat írta róla — emlékbeszédét Széchenyi fellépésével 
összevetve — a Pesti Hírlap hasábjain: „...e beszédről mondhatá egy, hogy szí-
vet indított, mondhatja más, hogy hidegen hagyott; de azt mindenki köteles 
megvallani, hogy a helyről s alkalomról meg nem felejtkezett; political dyatri-
bák [vitatkozások] mezejére a társaság elnökét s titoknokát nem követé; ma-
gasztalt érdem, magasztalt hivatása szerint, de magasztalását mások sértésére, 
egy egész országpárt sértésére nem alapítá; s ez azon tapintat, mely a tudós tár-
saság üléséhez illő s méltó volt."21 

16 MTAK Kt. M. Ir. Lev. 4-r. 61/e. Császár levelének végén Ballagi (Bloch) Mórt, az akadémia le-
velező tagját említi. (A levél másolatát Mázi Béla bocsátotta rendelkezésemre. Szívességéért ezúton 
is köszönetet mondok!) 

17 Pajkossy Gábor 2002. 180. 
18 Helyesen: Zsivora György (1804-1883), pesti ügyvéd, jogtudós. 
19 MOL P 626. Széchényi család levéltára. Széchenyi István Gyűjtemény 9. csomó 73. sz. Saját 

kezű eredeti tisztázat. 
20 SZIN 5. köt. 650-651. 
21 Pesti Hírlap 1842. december 4. (201. sz.) 852., vö. Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája 

Kossuth Lajossal. I. rész (1841-1843). (Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Viszota Gyula) Bp., 1927. 
(a továbbiakban: Viszota Gyula I.) 204. 



Császár dagályos emlékbeszédében jórészt a kor közízlésének megfelelő 
frázisokat, hazafias szólamokat puffogtatott, és Dessewffy Aurél gróf akadémi-
ai munkásságáról, valamint egyéb érdemeiről szólva kevés konkrétumot emlí-
tett ; a beszéd azonban így is rávilágít Császár felfogására, politikai meggyőző-
désére. Császár mindenekelőtt Dessewffynek a nemzeti nyelv és nevelésügy ér-
dekében kifejtett tevékenységét méltatta, hangsúlyozva, hogy „minden nemzet 
önállósága és dicsőségének első, múlhatatlan föltétele: saját nyelvének mívelése 
és virágzása".22 Császár, hasonlóan a grófhoz, szintén a „mívelt nemzetiséget, s 
a nemzetesedett míveltséget"23 tekintette eszményének. Emlékbeszéde szerint 
Dessewffy egyike volt azon ri tka politikusoknak, akik tudták, mi kell a ha-
zának, mi kell a nemzetnek: „Egység a nyelvben, mely összefűzve a legkülön-
neműbb érdekeket, egy anya magzativá tegye legelőbb is azokat, kik egy szent 
korona alatt élvezik az évezredes magyar alkotvány áldásait; és helyes tapintat, 
soha nem lohadó, de emésztő lángba szinte nem csapó lelkesedés, mely ezen 
egységre a mívelt nemzetiséggel karöltve, biztosan vezesse a megszakadozott 
érdekeket." Császár szerint e valódi államférfit jellemző tapintatból eredt „azon 
szent, de üdvös mérsékletű buzgalom", mely Dessewffy egész akadémiai tevé-
kenységét áthatotta.24 A gróf közéleti tevékenységéről, politikai vitákban ját-
szott szerepéről szólva Császár „a renddel párosult polgári szabadság rettent-
hetetlen ifjú bajnokának"25 nevezte Dessewffyt, akinek minden szavában a ki-
rályhűség és a „törvényes rend- és szabadsághozi, kiolthatatlan vonzalommal 
párosult honszeretet" nyilvánult meg. Dessewffy egyaránt megküzdött a hatal-
masok (az udvar) előítéletével, és „az alkotmányos szabadságot romboló esz-
mék vakmerő hadával" (értsd ezalatt a Kossuth vezette liberálisokat). Császár 
Felsőbüki Nagy Pál Horatiustól eredő, közismert mondata, a Kossuth Lajos ál-
tal is kedvelt szónoki fordulat26 parafrázisával jellemezte a gróf politikai pálya-
futását: „sem a hatalmasok magas tekintélye el nem riasztotta, sem az ingatag 
népvélemény bájteli mosolygása elvonni nem tudta".27 

Császár szerint az 1840-es évek elején bölcs, „hazafiúi szent érzelemmel 
teli keblű férfiak vevék át e haza kormányát",28 és ezt nem kis részben Dessewffy 
közéleti tevékenysége tette lehetővé: „...egyik legragyogóbb érdeme a boldo-
gultnak, mely őt politikai pályáján annyiak felett kitünteté", az volt, hogy az 
1839/1840. évi országgyűlésen segített helyreállítani az uralkodó és nemzet kö-
zött korábban megingott bizalmat.29 

22 Emlékbeszéd gróf Dessewffy Aurél lev. tag felett. Olvasta az Academia IX-dik köz ülésében, 
novemb. 27. 1842. Császár Ferencz. lev. tag. In: A Magyar Tudós Társaság évkönyvei. Hatodik kötet. 
Budán, 1845. (a továbbiakban: Császár Ferenc: Emlékbeszéd) 123. 

23 Császár Ferenc: Emlékbeszéd 124. 
24 Császár Ferenc: Emlékbeszéd 125. 
25 Császár Ferenc: Emlékbeszéd 127. 
26 „...sem a hatalmasok komor tekintete, sem polgártársaink heve soha el nem tántorít" - idéz-

te Kossuth Nagy Pál szavait a Pesti Hírlap 1841. január 2-i számának beköszöntő vezércikkében. 
Közli: „Nemzeti újjászületés". Válogatás Kossuth Lajos írásaiból és beszédeiből. (Szerk. Pajkossy 
Gábor) Bp., 2002. 24. 

27 Császár Ferenc: Emlékbeszéd 128. 
28 Császár Ferenc: Emlékbeszéd 129. 
29 Császár Ferenc: Emlékbeszéd 129-130. (A fentieket túlzás egyedül Dessewffy érdemének tu-

lajdonítani, vitathatatlan tény azonban, hogy az újkonzervatívok országgyűlési tevékenysége valóban 



Császár Ferenc akadémiai emlékbeszédéből kitűnik, hogy értékrendje és 
politikai hitvallása gyakorlatilag megegyezett Dessewffy Auréléval. Közös cél-
juk volt a magyar nyelv használatának kiterjesztése, a műveltség nemzeti ka-
rakterének erősítése, színvonalának emelése, és a mindezeken nyugvó nemzeti 
érdekegyesítés. Császár konzervatív világnézetének alapeleme volt ugyanakkor 
az uralkodóhoz és a kormányhoz való feltétlen hűség (a lojális hazafiság), vala-
mint a törvényes renddel párosuló alkotmányos szabadság tisztelete is.30 

Az akadémiai emlékbeszéd tetszést arathatott az újkonzervatívok között, 
mert Dessewffy Aurél hívei egy évvel később Császár Ferencet bízták meg, hogy 
szerkesszen emlékalbumot fiatalon elhunyt barátjuk tiszteletére. Császár 1843. 
december 29-i levelében felkérte Schedel (Toldy) Ferencet, az akadémia titká-
rát is, aki az 1842. november 27-ei akadémiai ülésen — a titkosrendőrség jel-
lemzése szerint — szintén „igen erőteljes beszédben emelte ki" Dessewffy Au-
rélnak „a haza körüli érdemeit"31, hogy írjon az albumba a grófról, és adja hoz-
zá a nevét. Nem tudjuk, Schedel válaszolt-e a megadott határidőre (1844. janu-
ár 30-ig), az viszont ismeretes, hogy Császár nem tudta összehozni a tervezett 
albumot.32 

Dessewffy halála után változás történt a Világ szerkesztőségében. Egyik 
politikai ellenfelük, a liberális Pulszky Ferenc írta visszaemlékezésében: And-
rássy József és „Császár Ferenc vették át a lap szerkesztését; csakhogy ez bá-
gyadt volt, nem többé a régi...".33 Az átmenetileg szellemi vezér nélkül maradt 
konzervatív lap szerkesztői 1843 elején az addig a „Jelenkor" című lapban pub-
likáló Széchenyi István grófot kívánták megnyerni ügyüknek. Császár, aki ko-
rábban rosszallta Széchenyi 1842. november 27-i akadémiai beszédét,34 azután 
pedig szemére vetette a grófnak, hogy „kár volt a Kelet népét írni",35 1843 janu-
árjától május végéig többször találkozott, vacsorázott vagy kártyázott együtt 
Széchenyivel. 1843. február 14-én jegyezte fel Széchenyi a naplójában, hogy 
Császár nagyon sokat beszélt vele a Világgal való egyesülésről, két nappal ké-
sőbb, február 16-án pedig azt vetette papírra, hogy Császárral egészen, And-
rássyval pedig félig megegyezett a Világ ügyében.36 Széchenyi álláspontja még 
április első napjaiban is az volt, hogy Dessewffy Aurél gróf testvérével, Emillel, 
valamint Andrássy Józseffel és Császár Ferenccel szövetkezve ad ki újságot,37 

májusra azonban mégis meggondolta a dolgot, és maradt a Jelenkornál. Széche-

hozzájárult ahhoz, hogy a kormány véget vetett az ellenzék megfélemlítésére irányuló politikai pe-
reknek, és Magyarországon a korábbinál szabadabbá vált a közélet légköre.) 

30 Pulszky Ferenc hasonlóképpen jellemezte az egész újkonzervatív tábort: „A rend, a tekintély 
tisztelete s a törvényesség, ez lett a jelszavuk". Vö. Pulszky Ferenc: Gróf Dessewffy Aurél és társai. 
In: Budapesti Szemle 4. köt. (7. sz.) Bp., 1874. 50. 

31 Pajkossy Gábor 2002. 194-195. 
32 MTAK Kt. M. Ir. Lev. 4-r. 61/e. 
33 Pulszky Ferenc: Eletem és korom. 2. kiad. Bp., 1884. (a továbbiakban: Pulszky Ferenc 1884.) 

1. köt. 150. Egyik zalai életrajzírója szintén megemlítette, hogy Császár „...gróf Dessewffy Aurél el-
hunyta után — néhány magával — a »Világ«-ról is gondoskodott." Vö. Farkass Károly 1. 

34 Pulszky Ferenc 1884. 1. köt. 151. 
35 Viszota Gyula I. 765. Széchenyi feljegyzése, 1843. január-február. 
36 SZIN 5. köt. 673-676., 678-679., vö. Viszota Gyula I. CXLVII. 
37 SZIN 5. köt. 699., vö. Viszota Gyula I. CLVL, 808. 



nyi, függetlenül attól, hogy végül nem lett a Világ munkatársa, jó viszonyban 
maradhatott Császárral, mert amikor június 3-án József főhercegnél járt , Csá-
szár kinevezése (hivatali előmenetele) érdekében is szót váltott a nádorral.38 

Császár Ferenc a Pesten, 1842-ben „A fiumei kikötő" címmel megjelent 
munkájával is kifejezetten a német vámszövetség (Zollverein), illetve a birodal-
mi vámközösség mellett — az újságokban és röplapokban Desewffy Emil gróf 
vezetésével, Kossuth Pesti Hírlapban kifejtett, elutasító álláspontjával szem-
ben — agitáló újkonzervatívokhoz csatlakozott. Császár e brosúrájában a két 
kérdést összekötve fejtegette, hogy a belső vám mielőbb megszüntetendő, mert 
enélkül nem lehet csatlakozni a magyar nemzetiségre nézve korántsem veszé-
lyes, sokkal inkább ígéretes német vámszövetséghez.39 

Császár 1843-tól dolgozott a Pesti Hírlap másik ellenfelének, a szélsősége-
sen konzervatív és klerikális Nemzeti Újságnak is, melynek színvonala, azzal, 
hogy Császár és Majláth János gróf kezdtek bele írni, valamelyest megemelke-
dett.40 A lapot 1842 júniusától az a Kovacsóczy Mihály szerkesztette, aki miu-
tán 1844 júniusában leváltották, szembefordult korábbi kenyéradóival, és Csá-
szár Ferenccel közösen megírta a „Magyarkák 1845-ből" című, Lipcsében ki-
adott hírhedt pamfletet, mely durván kigúnyolta a kortárs magyar irodalom 
színe-javát (köztük Petőfit), igyekezett kifigurázni Kossuth Védegyletét, vala-
mint a korabeli hazai közállapotokat, a nemességet és a papságot is gyalázta.41 

Degré Alajos, aki 1841/1842-ben jurá tus volt a váltó-feltörvényszéki ül-
nökként tevékenykedő, és őt a pesti társasági életbe is bevezető Császár Ferenc 
mellett, jegyezte fel, miszerint a kortársak körében köztudott volt, hogy Csá-
szár „pecsovics", azaz a konzervatívok közé tartozik. Az 1840-es évek derekán 
például kifejezetten politikai okokból fütyülte ki az ifjúság Császár egyik meg-
bukott vígjátékát a Nemzeti Színházban, mert tudták róla, hogy „konzervatív 
lapot szerkesztett".42 

Császár Ferenc egyértelműnek látszó politikai megítélését árnyalja, hogy 
konzervatív publicisztikai szerepvállalásaival párhuzamosan tagja, sőt az el-
nök, Fáy András oldalán egy ideig alelnöke is volt a haladó politikai, irodalmi és 
művészeti mozgalmakat támogató Nemzeti Körnek, mely 1841. december 10-
én alakult meg az Irodalom és Művészet Barátainak Egyesületéből.43 Császár 
részvényese lett a liberális Kossuth által alapított és Batthyány Lajos gróf el-
nökletével működő Iparegyesületnek is,44 és az 1840-es években levelezésben 
állt a napóleoni háborúk befejezése óta ausztriai száműzetésben, Linzben élő 
költővel, Batsányi Jánossal, akit az irodalom művelésére próbált buzdítani. Az 
egyik Batsányihoz írott levelét elkobozták, és noha abban csak irodalomról 

38 SZIN 5. köt. 723. Császár a későbbiekben már csak ritkán találkozott Széchenyivel. A gróf 
naplójának tanúsága szerint erre mindössze három alkalommal került sor: 1843. augusztus 22-én, 
1844. február 9-én és 1846. szeptember 24-én. Vö. SZIN 5. köt. 753., 6. köt. (Bp., 1939.) 24., 442. 

39 Varga János: Helyét kereső Magyarország. Bp., 1982. (a továbbiakban: Varga János 1982.) 190. 
40 Varga János 1982. 172. 
41 Litványi László 22., 59-60., Kosáry Domokos 750-751. 
42 Degré Alajos: Visszaemlékezéseim. (Szerk. Ugrin Aranka) Bp., 1983. 85-86., 99-100. 
43 Degré Alajos 448., Dezsényi Béla: A Nemzeti Kör a negyvenes évek irodalmi és hírlapi moz-

galmaiban. In: Irodalomtörténeti Közlemények 1953. 1. sz. 166. 
44 Az Iparegyesület részvevőinek névsora 1841-1846. Pest, 1846. 45. 



esett szó, a politikailag máskülönben megbízhatónak tartott Császár Ferencet 
állítólag mégis titkosrendőri felügyelet alá helyezték; megfigyelése csak Batsányi 
1845-ben bekövetkezett halála u tán szűnt meg.45 

A zalai származású, és Zala vármegye táblabírájává 1834. szeptember 22-
én kinevezett46 Császár Ferenc az 1840-es évek első felében még csak távolról, a 
Világ szerkesztőségéből követte nyomon Zala vármegye politikai eseményeit (a 
zalaegerszegi közgyűléseken nem voltjelen), ezért talán személyes érdeklődése 
is szerepet játszhatott abban, hogy lapja kiemelt figyelmet fordított Zalára. Mivel 
Császár mélyen tisztelte Deák Ferencet — 1840 májusában ő is aláírta Pozsony-
ban a Deák tiszteletére készített országgyűlési emlékkönyvet,47 majd nagyrabe-
csülésének 1841-ben írt, „A két Deák" című versében is hangot adott48 —, fel-
háborították az 1843. évi zalai követválasztási botrány eseményei, melynek 
előzményeiről, lefolyásáról és következményeiről a Világ kiváltképp részletesen 
— gyakorlatilag hetente — tudósította olvasóit. 

Az érdekegyesítésre törekvő liberálisok azt kívánták elérni 1843 tavaszán, 
hogy a közteherviselés megvalósításának első lépéseként a nemesség is járuljon 
hozzá a vármegyék költségeinek fedezésére szolgáló háziadó fizetéséhez. A Kos-
suth Pesti Hírlapja által felkarolt elképzelést magáévá tette az országgyűlési 
választásra készülő zalai ellenzék is, annak szellemi vezére, Deák Ferenc pedig 
kijelentette, hogy csak akkor vállalja el a követséget, ha Zala vármegyében is 
megszavazzák a nemesi adófizetést. Szinte az egész magyar közvéleményt le-
sújtotta, amikor 1843. április 4-én, a Zala vármegye követutasítását tárgyaló 
közgyűlésen a kormánykörök megbízásából a veszprémi püspök által felbérelt, 
nemesi kiváltságait féltő, leitatott és felheccelt zalai kisnemesek leszavazták az 
adófizetés tervét, és ezzel lehetetlenné tették Deák Ferenc számára, hogy részt 
vegyen a következő országgyűlésen. Amint az várható volt, a húsz nappal ké-
sőbb megtartott követválasztás alkalmával Deák valóban nem vállalta el a kö-
vetséget, mert nem akart meggyőződésével ellenkező elveket képviselni.49 

Mivel a háziadó fizetésének tervét az újkonzervatívok is támogatták — ők 
persze nem a liberálisok általjavasolt közös teherviselés, hanem elkülönülő ne-
mesi adó formájában —, szócsövük, a Világ is elítélte a Zalában történteket. A 
lap 1843. április 12-i számának vezércikkében fájlalták a háziadó zalai bukását, 

45 Litványi László 17. 
4 6 Zala Megyei Levéltár (ZML) Zala vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei (kgy. jkv.) 

1834:2024. 
47 A díszalbum: Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma. Leltári szám: 29.671. (Császár 

saját kezű aláírása: 16. p.) 
48 Császár Ferencz költeményei. Bővített kiadás. Budán, 1846. (a továbbiakban: Császár Ferenc 
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49 Kónyi Manó: Deák Ferencz beszédei. Bp., 1903. 2. köt. 3-54., Ferenczi Zoltán: Deák élete. 
Bp., 1904. 1. köt. 362-390., Molnár András: Deák Ferenc és a zalai liberális ellenzék megbuktatása az 
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és azt, hogy Deák ennek következtében kénytelen távol maradni az országgyű-
lésről, hangsúlyozták azonban, hogy a Világot ez ügyben semmilyen felelősség 
nem terheli. Amint a vezércikk névtelenségbe burkolózó szerzője - talán éppen 
Császár Ferenc? - írta: „Pártoltuk és pártoljuk az elvet, és hirdettük azt; de 
nem izgatva, harsogva és mennydörögve, hanem mérsékelt hangon, a haza köz-
java nevében. S ez bizonyosan nem szült visszahatást. Oka tehát Zala lelkes fia 
e kényszerített visszavonulásának mi nem vagyunk."50 

Az újkonzervatívok nem önzetlen együttérzésből álltak ki Deák mellett; 
törekvésük kezdettől fogva arra irányult, hogy leválasszák Kossuth oldaláról, 
és saját politikájuknak nyerjék meg a tekintélyes politikust. Ezt a célt kívánták 
szolgálni azok a cikkek is, amelyek kifejezetten a Kossuth vezette liberálisokat 
tették felelőssé a Zalában történtekért, a kormányzat szerepének elfedése érde-
kében pedig határozottan elhatárolódtak az adózást ellenző zalai konzervatí-
vok látható vezetőitől, köztük a kisnemesek kortesvezérétől, Forintos György-
től, aki szerintük csupán személyes indítékból, valójában azonban jó pénzért, a 
kormányzati körök megbízásából bukta t ta meg Deákot. Összhangban az újkon-
zervatívok — elsősorban a Világ hasábjain vallott — politikai állásfoglalásaival, 
Császár Ferenc is tollat ragadott, és önálló irodalmi műben, egy komikus kis-
eposzban igyekezett lejáratni, erkölcsileg megbélyegezni a konzervatívok zalai 
kortesvezérét, a bűnbakká kikiáltott Forintos Györgyöt. 

A Világ 1843. augusztus 12-i száma az irodalom legújabb alkotásait bemu-
tató rovatában adott hír t róla, hogy „Magyar életképek 1843-ból. Rajzolva egy 
Zala megyei adózótul" címmel megjelent egy röpirat, mely tartalmánál fogva 
politikai szempontból is figyelmet érdemel. „Tizenkét képbe — minden kép 
egy-egy sonett — foglalt korszerű s érdekes előadás ez a nem-adózók hősi tettei-
ről, oly szeszélyes modorban, és sok helyütt oly metsző éllel festve, mely ön-
kénytelenül mosolyt idéz a legkomolyabbnak is arcára; mosolyt, mely mögött 
az igazság érzete emeli fejét. Lehetlen a jó ügy pártolóinak e hangzatkákat 
némi elégedett önérzet nélkül olvasni, hogy a prózai zord valóság ostorzására a 
költészet ily egyszerű módon emel szót, s lehetlen, hogy az ügy-ellenség kábasá-
gai és szomorú vitézségei ily eleven rajzán el ne piruljon. E munkácska a leg-
életbevágóbb alkalmi költemények egyike" - fogalmazott az ismertetés, mely a 
továbbiakban felvázolta a tizenkét kép tartalmát, és teljes egészében közreadta 
a kilencedik kép szonettjét.51 

A Budán, a „Magyar Királyi Egyetem betűivel" 1843-ban kinyomtatott, 
mindössze 16 oldalas kis röpiraton ugyan nem tüntet ték fel a szerző nevét,52 

Császár azonban már a megjelenésekor sem tar that ta titokban, hogy tőle szár-
mazik a mű, melynek szerzősége akkor vált teljesen bizonyossá, amikor az „Az 
adó Zalában. 1843." címmel napvilágot látott Császár költeményeinek 1846-

50 Világ 1843. április 12. (29. sz.) 225. 
51 Világ 1843. augusztus 12. (64. sz.) 527. 
52 Magyar életképek 1843-ból. Rajzolva egy Zala megyei adózótul. Budán, 1843. A röpirat egy 

példánya megtalálható az Országos Széchényi Könyvtárban. Közli: Molnár András: Pártküzdelmek 
költészete. Paszkvillusok, kortesversek a reformkori Zalából. In: Művelődéstörténeti tanulmányok 
1990. (Zalai Gyűjtemény 31.) (Szerk. Turbuly Éva) Zalaegerszeg, 1990. (a továbbiakban: Molnár 
András 1990.) 214-217. 



ban kiadott kötetében is.53 (Itt jelent meg egyébként a „Magyar adózók" című 
szonett is, mely újabb, mintegy összefoglaló jellemzése volt az adózást ellenző 
maradiaknak.)54 

A Császár Ferenc által feldolgozott zalai eseményeket a sajtóból már is-
merte az ország közvéleménye, így a „Magyar életképek..." célzásait is minden, 
a politikában tájékozott olvasó megérthette. Az adózás elleni hadjáratot mélyen 
elítélő szerző minden felelősséget egyetlen emberre, a maradi kortesvezérre 
igyekezett hárítani, az ő negatív, szinte ördögi figuráját állítva a mű középpont-
jába. Császár ugyan nem nevezte meg Forintost, a zalai sajtóhíradásokból azon-
ban egyértelműen azonosítható volt a személye. A szerző azzal gúnyolta ki a 
kortesvezér kisstílű személyiségét és alantas szándékait, hogy hősi pózba állít-
va, klasszikus eposzi kellékekkel ruházta fel, mintegy ellenpontozással téve 
nyilvánvalóvá tettének kisszerűségét. Az eposz első képe, melyben a „mámoros 
bajnok" elindult „olcsón szerezni hírnevet magának",55 Forintos indítékait vilá-
gította meg. A második kép a nemest a jobbágyoktól elválasztó különbségeket 
vette sorra; a dolog érdekessége, hogy az adózást ellenzők propagandája éppen 
azzal fenyegette meg a kisnemességet, hogy e különbségek mind megszűnné-
nek, ha elvállalnák az adófizetést. A negyedik képben a kortesvezér az adózás 
elleni fellépésre hangolta rá híveit, és igyekezett kihasználni a paraszti sorban 
élő kisnemességnek a vagyonosabb, vármegyei tisztségeket viselő (kabátot, frak-
kot öltő) nemesi értelmiséggel szembeni ellenszenvét is: „Nem kell adó, nem! 
Szűz nyakunk ne tűrje, / Hogy majd szemünket a frakkos kiszűrje!"56 Forin-
tosék álláspontja szerint ugyanis a vármegyét uraló liberális elit hivatali hatal-
mával visszaélve kívánta ráerőltetni akaratát a szegény kisnemességre.57 (A do-
log pikantériája, hogy maga Császár Ferenc is egy ilyen elszegényedett zalai 
kisnemesi családból származott, az apja egyszerű csizmadia volt.)58 

Az ötödik kép a „szent szabadság" védelmének jelszavával felfegyverkező, 
és elszántságukat borral serkentető, közgyűlésre készülődő kisnemességet mu-
tat ta be, a hatodik-kilencedik kép pedig alapvetően az 1843. április 4-i zalai 
közgyűlésen történteket dolgozta fel. Az adófizetés leszavazásával végződött 
valóságos eseményeket a hatodik-hetedik kép szemlélteti, a baltával és bunkóval 
vagdalkozva győzedelmeskedő nem-adózókról szóló nyolcadik-kilencedik kép 
viszont túlzás, mert Forintos hívei a közgyűlésen csupán zajongásukkal és fe-
nyegetőzésükkel fojtották bele a szót a Deák Ferenc vezette zalai liberális intel-
ligenciába. (A közgyűlésen még nem kerültek elő a fegyverek, csupán azt köve-
tően, Deák kehidai kúriájánál provokáltak halálos áldozatokat is követelő vere-
kedést a lerészegedett óhidi kisnemesek.) A tizedik és tizenegyedik képben elé-
gedetten ünnepeltek a nem-adózók, a szerző viszont súlyos erkölcsi ítéletet 
mondott a homlokára borostyánt képzelő vezérükről: „...átkot mond gonosz fe-

53 Császár Ferenc 1846. 173-186. 
54 Császár Ferenc 1846. 201. 
55 Magyar életképek 1843-ból 5. 
56 Magyar életképek 1843-ból 8. 
57 Molnár András 1987. 54-56. 
58 Litványi László 5-6. 



jére / A dúlt hazának minden jobb szülötte; / Rá bélyegét a bűn már felsütöt-
te."59 

Császár Ferenc számos ponton a valóságtól többé-kevésbé eltérően mutatta 
be, és az általánosítás szándékával sűrítette össze — sőt elegyítette más várme-
gyék történéseivel — a zalai eseményeket, mert nem csupán a helyi kortes-
vezért kívánta elítélni, hanem a nyers erő, a „bunkókrácia" valamennyi hason-
ló megnyilvánulását is meg akarta bélyegezni az ország nyilvánossága előtt.60 

Császár röpirata azonban összességében nem képviselt jelentősebb irodalmi ér-
téket, és nem váltott ki különösebb sajtóvisszhangot.61 Nem reagált rá érdem-
ben a Pesti Hírlap sem, csupán Emich Gusztáv könyvkereskedő fizetett hirde-
tésében adott hírt a megjelenéséről.62 

A zalai eseményekről rendszeresen és bőséges terjedelemben beszámoló 
Világ63 szerkesztésében Császár Ferenc a lap megszűnéséig közreműködött. Bi-
zonyítják ezt publicista barátjának, Pompéry Jánosnak 1844. május 31-én írt 
alábbi sorai is: „A Világ Híradóvá, s pedig Budapestivé lett. Még egy hónapig ne 
hagyják el kérem; eztán megszűnik úgyis, és én vele politicus lenni."64 A Világ 
ugyan valóban megszűnt 1844 júniusának .végén, Császár azonban nem vonult 
vissza az újságírástól, hanem tagja lett a Budapesti Híradóra átkeresztelt, és 
immár Dessewffy Emil gróf által szerkesztett konzervatív lap szerkesztőségé-
nek is. Az 1844. július elsejétől megjelenő Budapesti Híradó jellegének kialakí-
tásában a politikai irányvonalat meghatározó Dessewffy Emil mellett fontos 
szerepe volt a hát térben meghúzódó Császár Ferencnek, aki rendszeresen is-
mertette a külföldi könyveket.65 A lap tudományos rovatát Schedel (Toldy) Fe-
renc vezette; a vele erről kötött, Pesten, 1844. július 10-én kelt szerződést Csá-
szár Ferenc fogalmazta meg saját kezűleg a szerkesztő, Dessewffy Emil gróf 
nevében.66 

Másfél évvel később, 1845 decemberében azonban Császár már az újság-
írásból kiábrándultan vetette papírra a következő sorokat: „A journalistikától 
teljesen visszavonultam, csak a Budap[esti] Híradónak dolgozgatom, de annak 
is csupán »Külföldi irodalom« rovatába; úgy találom, hogy igen háladatlan munka 
az a mindenféle írás; az ember csak ellenségeket szerez, hiába!"67 Császár alig 
egy évvel később már a Budapesti Híradóba sem írt. 1847. február 18-i levelé-

59 Magyar életképek 1843-ból 15. 
60 Molnár András 1990. 201. 
6 1 Egyetlen bírálata: Bankó Jenő: Magyar életképek. Egy Zala megyei adózó-tói. A bunkós kriti-

ka szabályai szerént fontos pontossággal bírálva: egy biharmegyei nem-adózótól. In: Magyar Életké-
pek II. köt. [1843.] 166-173. (Teljes terjedelemben közli Császár művének hatodik-nyolcadik képét.) 
Másolatáért Szilágyi Mártonnak tartozom köszönettel! 

62 Pesti Hírlap 1843. augusztus 27. (277. sz.) 585. 
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ben adta tudtára Pompéry Jánosnak, hogy minden laptól visszavonult, kivéve a 
győri „Hazánk"-at; de még ott is csupán egyetlen cikke jelent meg abban az év-
ben.68 

Időközben 1844 végén Dessewffy Aurél gróf egykori hívei — Császár Fe-
renc harcostársai —, az újkonzervatívok vették kezükbe a kormányrudat Ma-
gyarországon. A kormány új politikai irányvonalának tényleges irányítója a 
második alkancellárrá kinevezett Apponyi György gróf lett, aki azonnal hozzá-
látott a nemesi vármegyék fölötti irányítás átvételéhez, annak érdekében, hogy 
majdan kormánytöbbséget szerezhessenek az országgyűlés alsótábláján. Appo-
nyi elképzeléseinek végrehajtásában kulcsszerepet kaptak a vármegyék élére 
állított kormányhivatalnokok, a főispáni helyettesek (adminisztrátorok), akik-
nek az volt a feladatuk, hogy a főispánok és alispánok elnöki hatáskörét átvéve, 
személyesen irányítsák a vármegyei közgyűlés munkáját, és ott, valamint a vá-
lasztások alkalmával a kormány érdekeit szolgálva biztosítsák a konzervatív 
többséget.69 

1845 első félévében a vármegyék több mint felében kormánypárti admi-
nisztrátorokkal váltották le a főispánokat. így történt ez Zalában is, ahol a 
Deák vezette liberálisokkal szemben kellő erélyt nem mutató, sőt inkább velük 
rokonszenvező gróf Batthyány Imre főispánt állították félre.70 Zala vármegye 
főispáni helyettese a Tolnából származó Festetics Leó gróf lett, aki korábban 
nem viselt állami hivatalt, és noha tagja volt az országgyűlés főrendi táblájá-
nak, érdemi politikai tevékenységet addig nem fejtett ki. Nevét sokkal inkább 
óvoda és óvóképző alapítójaként, zeneszerzőként és zeneegyleti elnökként, va-
lamint a Nemzeti Színház ügyében írott hírlapi cikkeivel tette ismertté.71 

Az 1845. március 27-én kinevezett adminisztrátor Zala vármegye 1845. 
július 14-i közgyűlése alkalmával foglalta el hivatalát. Festetics Leó gróf július 
13-án délután Császár Ferenc kíséretében érkezett a zalai megyeszékhelyre.72 

Császár este tiszteletét tet te az adminisztrátornál,73 majd másnap jelen volt a 
közgyűlésen is,74 ahol a liberális ellenzék — érthető módon — bizalmatlanul és 
ellenségesen fogadta a hivatalát elfoglaló főispáni helyettest. Festetics a beikta-
tása alkalmával — miután szándékát Császár Ferenc is helyeselte75 — Deák Fe-

68 Martinkó András: Petőfi útja a győri Hazánkhoz. In: Petőfi és kora. (Szerk. Lukácsy Sándor 
és Varga János) Bp., 1970. 102. 
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70 Batthyány Imre gróf zalai főispánságáról: Béres Katalin: A Batthyányak és Zala vármegye 
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rencet kérte fel a felesketésre, és ezzel a gesztussal némiképp sikerült lecsende-
sítenie az ellenzéket. 

Festetics Leó gróf Veszprém megyei birtokán, Dákán, 1845. július 18-án 
kelt jelentésében számolt be Apponyi kancellárnak zalai fogadtatásáról és a 
vármegye politikai erőviszonyainak átalakítását célzó elképzeléseiről. Az admi-
nisztrátor első benyomásai, valamint a zalai viszonyokban valamelyest tájéko-
zottabbnak tűnő Császár Ferenccel folytatott beszélgetései alapján úgy vélte, 
hogy a kormánynak taktikát kell váltani Zala vármegyében: fel kell hagyni az 
1843. évi botrány során kompromittálódott kortesek támogatásával, a nyers 
erő alkalmazásával, és helyettük intelligensebb férfiaknak kell újjászervezniük, 
illetve megerősíteniük a konzervatívok zalai táborát. „Vagyon igenis lehetőség 
nagyobb, s ta lán eldöntő conservatív hatalmat felállítani — írta a kancellárnak 
Császár Ferenc sugallatára —, csak egy a feltétel: se Forintos, se Rumy,76 se 
akárki ezeknek főszövetkezetjökből [ne] legyen a vezér! Ha a magas kormány 
ezeknek pártolásától el nem tudna állani, akkor azok is az ellenzékhez mennek 
által, kik valólag conservatív szelleműek, azok pedig, kik a conservatív részre 
átaljönni készülnek, bizonyosan az ellenzéknél maradnak." Festetics ezek u t án 
az alábbi indokkal kért anyagi támogatást a kancellártól Császár Ferenc szá-
mára: „...a conservatív elem terjedése készülőben van Császár Ferenc őnagysá-
ga vezérlése alatt gyarapodni. Császár Ferenc őnagysága itt Zalaegerszeg mel-
lett ezen okból is kíván egy csekély jószágot szerezni, de — mint beszélgetés 
közben azt kivettem — szüksége volna még 8000 forint pengőre. Ha a magas 
kormány nékie ezen öszveget kegyesen előlegezni méltóztatnék, akkor a vételt 
megtenné, és nála pontosulna a conservatív elem, benne lenne annak vezére, 
mégpedig oly érdemdús vezére, kit minden felekezet tisztel, és kihez mindenki 
szívesen áll. Sokan nyilatkoztattak így, és igen-igen megcsalatkoznék, ha bát-
ran nem merném állítani azt, hogy a majdan előálló conservatív résznek száma 
felülmúlandja minden eddigi várakodást."77 

Festetics még a zalaegerszegi megyegyűlésen elnökölt, amikor Császár Fe-
renc 1845. július 16-án kehidai otthonában kereste fel — az adminisztrátor fent 
idézett levelének ismeretében nyilván nem minden politikai szándék nélkül — 
az újkonzervatívok részére továbbra is megnyerni kívánt Deák Ferencet. Itt, 
Kehidán, ezen a napon írta Császár a Garay János költőhöz és lapszerkesztőhöz 
címzett verses levelét,78 melyben nagy tisztelettel örökítette meg Deák alakját: 
„...benne Isten vérünk áldta meg, / Hogy lenne köztünk férfiú, csak egy, / Örök 
igazság útain ki megy; / Ki nem keres fényt s érdempolcokat, / A honnak él, s 
szent lángot gyújtogat / Ifjú szívekben a szép jó iránt, / Fáradhatatlan áldozó 
gyanánt; / Ki tiszta keble kincsforrásival, / Elméje égi fénysugárival, / Világot 
áraszt szerte e hazára, / Mely benne kéjjel ismer hű fiára.'"79 (Császár egyébként 

76 Forintos György mellett Rumy Károly táblabíró volt az adózást ellenző zalai konzervatívok 
másik kortesvezére. 
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hasonló módon írt Deákról 1845-ben a Nemzeti Kör tervezett díszalbumába 
szánt, „Deák köralbumába" című versében is.)80 

Festetics Leó gróf idézett levelére visszatérve: semmi jelét nem találtuk 
annak, hogy a kancellár hajlott volna a zalai adminisztrátor tanácsára, és támo-
gatta volna Császár birtokvásárlását. A főispáni helyettes viszont kissé elsiette 
a dolgot, és még azelőtt elhatárolódott Forintoséktól, hogy Császár hozzákezd-
hetett volna a zalai konzervatív párt újjászervezéséhez. Zichy Domokos gróf, 
veszprémi püspök, Forintos korábbi patrónusa 1845 decemberében arról tájé-
koztatta a kancellárt, hogy Festetics állása Zalában kedvezőtlen, egyik tábor 
sem támogatja, aminek az az oka, hogy az adminisztrátor „azon conservatív 
egyéneket, kik melléje állani s őtet támogatni késznek nyilatkoztak, az ellenfél 
előtt mintegy nevetségessé tévén, azoknak bizodalmukat elveszté."81 

Festetics Leó gróf későbbi jelentéseiben is hiábavalóan igyekezett meg-
győzni Apponyit arról, hogy Zalában a helyi politikai elit, a „statusok" megnye-
résével, nem pedig a „nyers erő" pénzelésével kellene a kormánypárti többséget 
megszerezni. A kancellár bizalmatlan volt a zalai adminisztrátorral, nem hall-
gatott a tanácsaira, sőt — mintegy elszigetelve Festeticset — annak tudta nél-
kül, a háta mögött hozott döntéseket a zalai kortesek felkarolásáról. Kolowrat 
államminiszter 1846 szeptemberében pártfogólag terjesztette az uralkodó elé 
Apponyi javaslatát, mely közgyűlésenként ezer-ezer forintnyi, a tisztújításra 
pedig még ennél is nagyobb összegű támogatást irányzott elő a zalai konzerva-
tívok számára, annak érdekében, hogy a kormány egyik legártalmasabbnak 
vélt politikai ellenfelét, Deák Ferencet távol tartsák a leendő országgyűléstől. V 
Ferdinánd elfogadta Apponyi javaslatát, kikötötte azonban, hogy annak a leg-
nagyobb titokban kell maradnia.82 

Minden bizonnyal e terv végrehajtásával kapcsolatban született Apponyi 
György kancellár 1846. december 10-én kelt elnöki levele, melyben „a Zala me-
gyei közgyűlések zavarteljes menetére" figyelmeztette Császár Ferencet, és fel-
szólította, hogy „a gyűlési térre, amennyire lehet, személyesen is kilépve", nyújt-
son segítséget „az ott elnyomott conservatív pártnak az őt illető tér visszanyeré-
sében".83 

Császár Ferenc időközben választmányi tagja lett a Pesten, 1845. október 
25-én alapított, főként főnemeseket, valamint kormánytisztviselőket és papo-
kat tömörítő konzervatív társaskörnek, a Gyűldének,84 1846. augusztus 31-én 
pedig a Hétszemélyes Tábla bírójává nevezték ki.85 Ekkortájt, 1846 körül vette 
tervbe, hogy megírja a magyar konzervatív párt történetét. E munka töredéke-
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sen fennmaradt kéziratának bevezetőjében magát a „conservatív ügynek javát, 
terjedését, szilárdulását (de természetesen mindig az alkotmányos határok 
közt)" szívből óhajtó, őszinte jó barát jaként jellemezte.86 

Császár a kancellárhoz írt, 1846. december 25-i — a zalai adminisztrátor-
ral előző napon egyeztetett tartalmú — válaszlevelében szabadkozott, hogy a 
vármegyei közéletben mindaddig nem vett részt aktívan: „...azon két hónapi 
gyakornokságot, mely minőségben — mielőtt Fiúméba menék — Zala megye 
cancelláriájában foglalkoztam, s néhány tisztújítási és beigtatási gyűlésekeni 
megjelenést, megyei élet körébe vágó cselekvőleges részvétnek mondanom nem 
lehet"; hozzátette azonban, hogy a „tettleges részvét hiányát elméleti ismere-
tek szerzésével, s a megyei — különösen zalai — mozgalmak folytonos és éber 
kísérésével pótolni mindenkor" igyekezett.87 Császár zalai szerepvállalását hi-
vatali elfoglaltságai (az elhúzódó váltójogi perek) is nehezítették, ám királyához 
és hazájához való hűségénél, főképpen pedig a kancellár „szentcélú politikájá-
hoz" való őszinte ragaszkodásánál fogva mégis késznek nyilatkozott „a megyei 
térre személyesen is kilépni".88 Császár reményét fejezte ki, hogy némi felké-
szülés u tán becsülettel megállja a helyét Zala vármegye közéletében, melyet 
„Deák esze s tapintata" nálánál „gyakorlottabb s ügyesb megyei publicistákra 
nézve is súlyossá tehet".89 

„Zala megye állapotát s jelenen szereplő egyéneit részint már korábbi, ré-
szint újabb időkből majd egyig ismerem — folytatta Császár —, s noha a köz-
dolgok ottani folyamát eddigelé csak távúiról nézém, bátor vagyok mégis az 
iránti hitemet kifejezni, hogy Zala nemessége közt a conservatív politikának 
eleme még mindig oly nagy mennyiségben van meg, hogy célszerű intézkedés s 
ildomos eljárás mellett ha nem rögtön is, de tán nem éppen sokára, legalább a 
kedélyek lehangolása által, némi üdvös sükert a király és haza érdekében elő-
idézni lehet. Ezt azonban csupán és egyedül a tényezők terv szerinti összevágó, 
tettleges működésétől várhatni; e tényezők közt pedig működésemnek remél-
hető némi hatása is csak személyes közbejöttöm, barátim, ismerőim s egyéb ot-
tani jóakaróimmal gyakoribb találkozásom, s a tétnek közelebbrőli fölismerése 
által lenne eszközölhető; mert levelezések általi felhívások — mit valamint ed-
dig kész szívvel tettem, úgy ezután is lankadatlan buzgalommal teendek —, 
mint sajnosan tapasztalom, célhoz éppen nem vezetnek. 

Személyes föllépésemet tehát [...] én szinte, mint gróf Festetics Leó is 
nélkülözhetlennek tar tván, amennyiben azt ephemerré [tiszavirág életűvé] 
tennünk sem magam, sem a főispáni helytartó, de leginkább a kormány érdeké-
ben nem lehetne, hanem bizonyos, a lehetőségig előre megállapított terv sze-
rint intézni kellene, múlhatlanul szükséges, hogy azon föllépési terv felől, mie-
lőtt kiviteléhez fogjak, Excellentiáddal értekezzem, s bölcs tanácsát és kegyes 
helybenhagyását személyesen kikérjem" - fordult Császár a kancellárhoz a sze-

86 Petőfi Irodalmi Múzeum, Kézirattár. V 4748/22. 14-16. f. „A magyar conservatívek - írta egy 
magyar". (A kézirat másolatáért Parragi Mártának tartozom köszönettel.) 
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mélyes megbeszélés reményében.90 Arról nincs tudomásunk, hogy létrejött-e 
Apponyi György gróf és Császár Ferenc között a bécsi találkozó, és ha igen, mi-
lyen eredménnyel, Festetics Leó grófnak a kancellárhoz küldött jelentései min-
denesetre arról tanúskodnak, hogy Császár 1847 júniusában személyesen is 
megpróbálta befolyásolni a Zala vármegyei tisztújítás kimenetelét. 

A zalai liberálisok 1847 tavaszán arra próbálták rávenni az adminisztrá-
tort, hogy szűk körben, a korteskedés kizárásával kerüljön sor a tisztújításra, 
és válasszák újra a két alispánt. Festetics azonban — mondván, hogy a bocsko-
ros nemes szavazata is ugyanannyit ér, mint a hivatalviselőé — visszautasítot-
ta, hogy a politikai elit, a vármegyei intelligencia döntse el a választás kimene-
telét. A szembenálló politikai táborok egyetértettek az első alispán, Kerkapoly 
István személyében, másodalispánná azonban a liberálisok az addig is e hiva-
talt viselő Csillagh Lajost, míg a konzervatívok Bogyay Lajost, a tapolcai járás 
főszolgabíróját kívánták jelölni, ezért kezdetét vette a korteskedés. Mivel az 
előző, 1844. évi tisztújításon — a zalai liberális tábor 1843-as követválasztási 
botrányt követő válsága miatt — a konzervatívok szinte ellenfél nélkül választ-
hatták meg jelöltjeiket, a liberálisok most határozott visszavágásra, hatalomát-
vételre készültek. A politikai feszültséget és személyes ellentéteket jelezte, 
hogy a tisztújítást megelőző hetekben több helyütt véres összetűzésre került 
sor a szembenálló kortesek között.91 

Császár Ferencnek az 1847. évi Zala vármegyei tisztújítás során játszott 
szerepéről az egykorú zalai források és a sajtóhíradások szinte mind hallgat-
nak. Nem említi Császár nevét Kováts László, Széchenyi István gróf Zala me-
gyei uradalmainak ügyésze sem a grófhoz és Lunkányi János jószágigazgatóhoz 
ez idő tájt írott leveleiben, sőt nem számol vele a zalai nemesség politikai erővi-
szonyairól 1847 tavaszán-nyarán készített részletes kimutatásában sem.92 A 
vármegye közgyűlési jegyzőkönyvében, dacára annak, hogy Császár a Hétsze-
mélyes Tábla váltófeltörvényszéki bírájaként rangos hivatalt viselt — nyilván 
politikai ellenszenvből, mintha csak átnéztek volna raj ta —, meg sem említet-
ték a jelenlévők között, csupán a tisztújítás egyik (tapolcai járási) szavazatsze-
dő bizottságának elnökeként jegyezték fel a nevét.93 

Festetics Leó gróf 1847. június 10-i jelentése még csak röviden tett róla 
említést, hogy Császár Ferenc június 8-án a konzervatív alispánjelölt, Bogyay 
Lajos társaságában jár t nála, hogy tájékoztassa a zalai fejleményekről,94 az ad-
minisztrátor 1847. június 21-i hosszabb tisztújítási beszámolója azonban már 
részletesen kitért Császár tevékenységére is. Festetics e jelentésében bővebben 
foglalkozott a zalai tisztújítást megelőző eseményekkel, így például Császár és 
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Bogyay június 8-i dákai látogatásával, ahol az illetők arról panaszkodtak, hogy 
a konzervatív párt senkitől sem kapott anyagi támogatást, és saját erejükből 
nem tudnak annyi választót bevinni Zalaegerszegre, hogy többséget szerezhes-
senek.95 

Amikor Festetics a tisztújítás előtt két nappal, 1847. június 12-én megér-
kezett a zalai megyeszékhelyre, Császár Ferencet már ott találta. „Mivel sejdí-
tet tem a conservatívekkel való öszveköttetését — írta a kancellárnak Császár-
ról —, felszólítottam őtet, hogy mindenekről, de különösen a conservatívek kí-
vánságairól, a megújítandó tiszti egyénekre nézve pontosan értesítsen. O ezt 
megígérte, s nagyrészben teljesítette is; különösen pedig az ő részéről meg arra 
kért, hogy Bogyay Lajosnak június 14-én a megyére beadandó resignatióját 
conditionate [lemondását feltételesen], tudniillik úgy, hogy nékie mégis fellépni 
lehessen, fogadjam el, hogy azon esetre, ha le kellene nékie lépni, legalább be-
csülettel léphetne le, mivel a diadal még nem bizonyos. Megígérte, hogy a párt-
nak öszves számát nékem járásonként feljegyezve bé fogja mutatni , hogy a 
conservatívek által kijelelt egyének lajstromát és candidatióra való propositióit 
[jelölésre vonatkozó javaslatait!, melyre különösen megkértem, nékem szinte 
beadja, mivel — úgymond — status igen kevés van a conservatív részen, s ezek 
kénytelenek lévén a nemességet őrizni, conferentiára nem fognak jöhetni; meg-
ígérte tovább, hogy éngem mindenekben támogatni, és tökéletesen kezemre 
segítségül lenni fog."96 

Császár Ferenc egy nappal később, június 13-án arról számolt be az admi-
nisztrátornak, hogy a konzervatívok sok támogatót ígértek, és ha megtart ják a 
szavukat, ezer szavazat lehet a többségük; a konzervatív párt valóságos állásá-
ról és jelöltjeiről azonban csak másnap estére vállalt biztosabb tájékoztatást.97 

Június 14-én, amikor kezdetét vette a vármegye közgyűlése, Császár megígérte 
Festetics Leónak, hogy még aznap elviszi hozzá a konzervatívok által javasolt 
jelöléseket. „Meghozta éjfél után egy órakor — írta jelentésében az adminiszt-
rátor —, s ekkor értesített, hogy ha minden jól megy, tehát 900 emberrel supe-
rálni [felülmúlni] fogja a conservatív rész az ellenzékét. Figyelmeztetett őmél-
tósága [tudniillik Császár] arra, hogy az ellenzék részén sok a parasztság — ő 
így volna értesítve —, de miután ily roppant többség remélhető, nem lesz nehéz 
azt Bogyayra kimondani." Festetics ezek után ígéretet tett Császárnak — és 
kérte, hozza a konzervatívok tudomására —, hogy ha nyilvánvaló lesz Bogyay 
mellett a többség, egy pillanatig sem fog habozni azt kimondani, ha pedig kétsé-
ges lenne a támogatottság, akkor fejenkénti szavazást fog elrendelni, amin 
úgysem vehetnek részt az ellenzék nem-nemes támogatói.98 

A Zala vármegyei tisztújítás napjának reggelén, 1847. június 15-én a főis-
páni helyettes szállásánál, a zalaegerszegi kvártélyház előtti téren sorakozott 
fel a választásra érkezett több ezer nemes. A szembenálló táborokat a Kör-
mendről idevezényelt császári királyi lovasság dupla kordonja választotta el 
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egymástól. Az előkelőbbek Festetics szállásán, a kvártélyház emeletén gyűltek 
össze, és az adminisztrátor sajnálkozva állapította meg, hogy közülük — Csá-
szár Ferencet is beleértve — mindössze négyen-öten tartoztak a konzervatívok 
közé. A tisztújítás kezdetén a mindkét párt által támogatott Kerkapoly Istvánt 
közfelkiáltással választották meg első alispánná, a másodalispáni tisztségre 
azonban négy jelölt is volt, és közülük a liberális választók Csillagh Lajos, a 
konzervatívok pedig Bogyay Lajos nevét kiáltozták. Mivel az adminisztrátor 
hosszas mérlegelés után sem tudta (vagy merte) kimondani a konzervatív tábor 
többségét, bízva a voksolás konzervatívokra nézve kedvező kimenetelében, sza-
vazást kívánt elrendelni. Erre iszonyú lárma tört ki Festetics szállásán, és az el-
lenzék hangadói hevesen követelték a szavazás visszavonását. A főispáni he-
lyettes egy ideig állta a sarat, és a fenyegetések dacára kiakasztotta az ablakba 
a „votum", azaz „szavazás" feliratú táblát. Ez azonban csak olaj volt a tűzre. 
Az ellenzék olyan indulatosan támadt az adminisztrátorra, hogy az teljesen 
magára maradt; senki, még Császár Ferenc sem mert szót emelni mellette. 

Ekkor Császár egy sarokba vonta félre Festeticset, és — az adminisztrátor 
jelentése szerint — négyszemközt az alábbiakat mondta neki: „ily és ennyi dü-
hösséget ő Zalában nem várt, nem képzeli, miként állhatom meg ezt ennyi higgadt 
fontoltsággal; kér, hogy gondoljam meg, ha keresztülvisszük Bogyayt, mi lesz, mi 
lehet mindkettőnknek jövendője? Fenyegetnek avval, hogy Bogyay alatt a szé-
ket kirúgják első alkalommal, s azért legjobbnak hiszi, hogy ő Bogyay részéről, 
kinek teljes hatalmát bírja, lemondana". Mielőtt a meglepett főispáni helyettes 
bármit válaszolhatott volna, az ellenzékiek heves fellépésétől megrettent Csá-
szár nyilatkozatot tett, „miszerint ő, mint Bogyay úrnak felhatalmazottja, 
ezennel nyilvánítja, hogy Bogyay Lajos úr lelép, és magát a candidatióból ki-
hagyni kéri." Festetics ezt nem tartot ta elegendőnek, és küldöttséget indított a 
választás helyszínétől távol, a Zalaegerszeggel szomszédos Csácsban tartózko-
dó Bogyayhoz, hogy megtudja a szándékát. Mivel az ingerültség ezután sem 
szűnt meg, sőt, csaknem a tettlegességig fajultak az indulatok, Császár Ferenc 
ismét Festeticshez fordult, „súgván, hogy barátját , Bogyayt a fenyegetett vad-
ságnak kitenni nem akarja", majd többek előtt megismételte, hogy „Bogyay le-
lép". Császár kérte az adminisztrátort, hogy ezt bátran nyilatkoztassa ki, mert 
„bármikor jönnének a kiküldött lovasok, más feleletet hozni nem fognak". Az 
ellenzék ezt hallván, még erőteljesebben követelte Festeticstől, hogy hozza nyil-
vánosságra a Császár Ferenc által mondottakat. A főispáni helyettes végül en-
gedett a nyomásnak, az ablakhoz lépett, és kénytelen-kelletlen bejelentette az 
utcán zajongó választóknak, hogy Bogyay visszalépett, ezért ellenjelölt hiányá-
ban a liberálisok jelöltje, Csillagh Lajos lesz a másodalispán. Egy perccel később 
visszaértek Bogyaytól a küldöttek, és jelentették, hogy „Bogyay Lajos Császár 
őméltóságát teljesen felhatalmazván, annak határozatában megnyugszik, és 
nyilatkozatában megegyez."99 A reményeiben csalódott konzervatív tábor ezek 
u tán a többi vármegyei tisztségviselő választását meg sem várva, katonaságtól 
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kísérve hagyta el a tisztújítás helyszínét, így a kvártélyház előtt maradó liberá-
lisok jelöltjei foglalhatták el a vármegyei hivatalokat.100 

A zalai konzervatívokat teljesen letaglózta a tisztújítás váratlan és egyol-
dalú kimenetele. „Császár Ferenc őméltósága amiben tudott, híven segített — 
értékelte utólag a történteket Festetics Leó gróf —, azonban csak kevéssé es-
mérvén a terrenumot és az egyéneket, némelyek által a legszerencsétlenebb pil-
lanatban csalattatott meg, így példának okáért midőn a június 14-e és 15-e köz-
ti éjjel hozzám jött annyi jó reményekkel, akkor éppen azon egyén árul ta el 
Horváth János kamarás úrnál (bizonyos Császár nevű rokona), kitől ezt legke-
vésbé reményiette. [...] Császár Ferenc úr a rendeknek és az ellenzéknek fara-
gatlan kitöréseivel és durvaságával csak most ismerkedvén meg, oda nyilatko-
zott, hogy Zalába többé el nem jő!"101 

Császár Ferenc tisztességes szándékkal, ám kissé naivan próbált beavat-
kozni Zala vármegye közéletébe, és kellő tapasztalatok, tájékozottság, valamint 
támogatók hiányában ügyetlennek bizonyult a vármegyei politizálásban. Noha a 
konzervatív kormánypárt megerősítésére kívánt törekedni, szerencsétlen tiszt-
újítási fellépésével — szándékával ellentétben — éppen politikai ellenfelei, a libe-
rális ellenzék malmára hajtotta a vizet. Császár az elszenvedett kudarc u tán va-
lószínűleg beváltotta az adminisztrátornak tett ígéretét, mert távol maradt Zala 
vármegye későbbi rangos közéleti eseményeitől — így például István főherceg 
1847. szeptember 29-30-i zalai látogatásától és az október 4-i országgyűlési kö-
vetválasztástól —, és nincs nyoma további közgyűlési jelenlétének sem. 

Császár Ferenc felfelé ívelő karrierje néhány hónap múlva, 1848-ban derék-
ba tört, és sikeresnek tűnő közéleti pályafutása csúfos véget ért. Korábban szer-
zett érdemei a forradalom után visszájukra fordultak, mivel a kormánynak tett 
szolgálatai és konzervatív szerepvállalásai miatt politikailag megbízhatatlannak 
bélyegezték. így eshetett meg, hogy az 1848. július 17-én megtartott országgyűlési 
pótválasztáson — a miskolci mandátumot elfogadó Szemere Bertalan belügymi-
niszter helyére — ugyan egyhangúlag Versec szabadalmas város képviselőjévé vá-
lasztották, mandátumának igazolása azonban hónapokig elhúzódott, végül októ-
ber 31-én — egyébként valótlan kifogásokra hivatkozva — megtagadták az igazo-
lását. A későbbiekben hétszemélynöki tisztségét sem láthatta el, és az igazságügyi 
minisztérium — egyes adatok szerint — fegyelmi eljárást indított ellene. Császár 
1849. június 21-én Szemere Bertalan miniszterelnökhöz írt levelében kérte, hogy 
Vukovics Sebő igazságügyi miniszter adja vissza a nemzet előtt méltatlanul elvett 
becsületét; e kérés teljesítéséről azonban nincs tudomásunk,102 
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Urbán Aladár 

AZ ORSZÁGOS RENDŐRI HIVATAL MEGSZERVEZÉSE 
1848 MÁJUSÁBAN 

Az 1848 tavaszán Bécsben a márciusi forradalmat május közepén újabb 
forradalmi megmozdulás követte. Ez utóbbi a királyt és az udvart menekülésre 
késztette. A Lajtán innen, Pest vértelen forradalmát sem követték nyugodt he-
tek és hónapok, bár ezek sem méretükben, sem következményeikben nem ha-
sonlítottak a császárváros májusi fejleményeihez. Április 19-én Pesten antisze-
mita zavargásokra kerül sor, amelyekkel a nemzetőrség nem bírt, így Batthyány 
miniszterelnök a rendcsinálást a katonaságra bízta.1 Május 10-én a katonaság 
követett el vérengzést, amikor a budai várban Lederer főhadparancsnok lakása 
előtt tüntetőket, előzetes figyelmeztetés nélkül, fegyverét használva szétszórta. 
A rendőrség értesült a katonai készületekről és az iíjúság tervezett demonstrá-
ciójáról, de a belügyminisztérium rendőri osztályának vezetője, Perczel Mór 
eredménytelenül kísérelte meg, hogy a tüntetés előtt a tábornokkal tárgyaljon, 
és a várható karhatalmi lépésnek elejét vegye.2 A katonaság a fővárosban igazi 
zűrzavart Pünkösd vasárnapján, június 11-én idézett elő, amikor a Károly-lak-
tanya olasz helyőrsége és az oda elszállásolt honvéd újoncok összetűztek. A tör-
téntek csak részben okoztak meglepetést, mert voltak olyan jelek, amelyek azt 
mutatták, hogy a márciusban még a magyar forradalommal rokonszenvező 
olasz katonaság hangulata romlik. A sajtó olyan jelenségekről tudósított, ame-
lyek arra engedtek következtetni, hogy a város helyőrségét alkotó olasz katona-
ságot bujtogatják, lázítják. Mivel a belügyminisztérium és a közvélemény meg 
volt győződve, hogy a katonaságot ellenséges érzelmű tisztjeik mellett idegenek 
is befolyásolják, az események másnapján a minisztérium különleges intézke-
déseket hozott: Pest és Buda saját rendőrsége mellett megszervezett egy olyan 
csoportot, amelynek feladata a fővárosban előforduló idegenek ellenőrzése volt. 
Ezt a hivatalt ideiglenesen a belügyminisztérium rendőri osztálya budapesti hi-
vatalának nevezték. Létrejöttének előzményeit, megszervezését és fogadtatását 
kívánják az alábbiak bemutatni. 

Az előzmények 
Az olasz katonaság hangulatváltozását a június l-jén tar to t t eskütételnél 

már érzékelni lehetett. A Vérmezőn felsorakozott helyőrségnek az új törvé-
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nyeknek megfelelően átalakított esküt kellett letennie, amiktől kezdetben az 
olaszok vonakodtak. Tisztjeik elhitették velük, hogy ezzel meghosszabbítják szol-
gálati idejüket. Mészáros Lázár olasz nyelvű szónoklata megnyugtatta őket, így 
végül a rendezvény békésen és sikerrel zárult.3 Az olaszok vonakodása azonban 
egyeseket felháborított. Ez magyarázhatja, hogy június 5-én éjjel a vízivárosi 
laktanyánál a 23. Ceccopieri ezredhez tartozó őrszemet fiatalok szidalmazták 
(„verfluchter italienische Nation"), majd amikor az távozásra szólította fel őket, 
kővel megdobálták. Az őrszem riasztására megérkezett a laktanya őrségének 
őrjárata, amely a tetteseket letartóztatta, majd átadta a megérkező nemzetőrség-
nek. Másnap a laktanyaügyelet jelentette az esetet az ezredparancsnokságnak, a 
főhadparancsnokságnak, valamint Buda városkapitányi hivatalának, mely utóbbi-
tól elégtételt kért.4 Az eset azonban nem váltott ki nagy visszhangot, miután a 
város fenyítő bizottmánya június 7-én a gyanúsítottakat két tanú meghallgatá-
sa után felmentette, mivel azon arról nyilatkoztak, hogy az őrt senki sem bán-
totta.5 Akadtak azonban olyan személyek, akik az eltusolt provokáció u tán a 
katonaságot meg kívánták nyugtatni. A főhadparancsnokság ugyanis június 
9-én panasszal fordult a hadügyminisztériumhoz azon „lázító hirdetmények" 
miatt, amelyeket az olasz katonák között terjesztenek.6 

A főváros közvéleménye a május 10-iki eseményeket követő nyilvános 
vizsgálatból meggyőződhetett, hogy a vérengző katonaságot idegen tisztek ve-
zényelték a tüntetők ellen. A sajtó időről-időre hírt adott a városban állomásozó 
ilyen tisztek magatartásáról. Az Életképek június 4-én arról számolt be, hogy az 
idegen tiszteknek kedvenc tartózkodási helye az Arany palack és az Arany kéz 
nevű fogadó, ahol a szerb-horvát katonákat itatják, s izgatnak a magyarok el-
len. A Pesti Hirlap arról értesült, hogy az utóbbi fogadóban illír emisszáriusok 
tartózkodnak. A hír nem volt alaptalan, mert június 5-én Perczel Mór arra uta-
sította Buda város kapitányát, hogy a Zágrábból érkezett két személyt szorosan 
figyeltesse, vizsgálja meg útlevelüket, tudakolja meg küldetésük célját, tartóz-
kodásuk idejét.7 Ellenséges tisztek, idegen emisszáriusok mellett a sajtó aggó-
dott amiatt is, hogy a gazdaságilag bizonytalan állapotú Bécsből nem kívánatos 
elemek érkezhetnek. A Pesti Hírlap egyik szerkesztője, Kemény Zsigmond a lap 
június 10-iki számában a császárvárosban lehetséges újabb forradalomra utal-
va figyelmeztetett az onnan jöhető „népsöpredék" (!) és agitátorok érkezésének 

3 Mészáros Lázár emlékiratai. S.a.r. Szokoly Viktor, 1867. I. 60-61. A katonaság eskütételét 
Batthyány már a május 21-iki minisztertanácson sürgette. A kabinet tagjai azonban aggódtak, hogy 
az idegen katonaság nem teszi le az esküt. Ezért úgy döntöttek, hogy megvárják Mészáros Lázár ha-
zatérését. Az eskütétel előtti napon az ellenséges érzelmű Lipót gyalogezrednek még a fővárosban ál-
lomásozó egységeit Komáromba szállították. Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nem-
zetőri iratai, (a továbbiakban: Batthyány iratai) S.a.r. Urbán Aladár. 1999. 649. Széchenyi István 
Napló. S.a.r. Oltványi Ambrus, (a továbbiakban: Széchenyi Napló) 1978. 1242, 1259. 

4 OL H 82 Hadügyminisztérium biztossági osztály (a továbbiakban: HM bizt.) 1848-90-65. A 
főhadparancsnokság az ügyet jún. 11-én továbbította a belügyminisztériumhoz; uo. 

5 HM bizt. 1848-90-65. Az eset tartósan téma volt Buda városa, a HM és a BM között egészen 
aug. végéig. OL H 15. Belügyminisztérium rendőri osztály (a továbbiakban BM rend.) 1848-1-58, 
1848-1-454. 

6 HM bizt. 1848-105-2; BM rend. 1848-1-25. Utóbbi mellett a főhadparancsnokság levele és 
melléklete, a kétnyelvű röplap „Pest városa bizottmányától". (Tudomásunk szerint ez ekkor nem 
létező szervezet.) 

7 Fővárosi levéltár, Buda város lt. Rendőri ir. 1848:154. 



veszélyére, „Szoros feladata tehát a rendőrségnek — szögezte le — a kereset 
nélküli idegenek betódulását gátolni, és hatályos eszközökhöz nyúlni azon emisszá-
riusok irányában, kik titkos céljaikra nálunk akarnak bujtogatni." 

Kemény aggodalmát a gazdasági nehézségek miatt megnövekedett mun-
kanélküliség, a céhlegények ismétlődő mozgalmai, illetve sztrájkjai okozták. 
Ezek során a céhlegények a külföldi munkások eltávolítását követelték. A fejle-
mények június 8-án oda vezettek, hogy a tiltakozók a fegyvergyárrá átalakított 
hengermalom gépműhelyénél, majd a Lánchíd építésénél tüntettek, mivel ezeken 
a munkahelyeken nélkülözhetetlen külföldi szakmunkások dolgoztak. Utóbbi 
alkalommal Adam Clark, az építkezés vezetője elutasította a követelést, sőt ki-
rendelte a Lánchíd fegyveres őrségét is. Az események hírére megérkezett Szé-
chenyi István, Percei Mór, sőt Rottenbiller polgármester is, s a tüntetők elvo-
nultak.8 Széchenyi megkeresésére Mészáros Lázár június 9-én 100 fegyvert 
utalt, hogy a munkásokból megszervezzék a fegyver- és a hajógyár védelmét.9 

Széchenyi egyidejűleg, június 9-én Perczel Mórtól az objektumok hatásos védel-
mét kérte.10 Perczel június 10-én válaszolt, s közölte, hogy az előző napon már 
írásban megtette a szükséges intézkedéseket a gyárak és a Lánchíd védelmére. 
Eszerint Pesten, a polgármester rendelkezésére mind a Lánchíd, mind a fegy-
ver- és a cukorgyár épületénél, Budán pedig a városkapitány utasítására a hajó-
gyár védelmére nemzetőröket rendelt ki. Ugyanakkor felkérte a katonaságot, 
hogy Pesten esténként egy század sorkatona állomásozzon a városházánál, míg 
a katonaság egy része őrjáratot folytat „a támadástól féltett vonalakon" és meg-
erősíti az űrállomásokat.11 

A hivatal megszervezése 

Pest és Buda tehát feszülten, nemzetőri és sorkatonai készületek közepet-
te érte meg június 11-ét, Pünkösd vasárnapját. Az esti órákban lövöldözés kez-
dődött a Belvárosban, a Károly-laktanyában, ahol a 23. Ceccopieri olasz gyalog-
ezred katonái mellé a napokban beszállásolták a honvéd újoncokat. A lövöldö-
zés zaja érthetően aggodalmat okozott, mert köztudott volt, hogy a honvédek 
még nem kaptak fegyvert. A riadóztatott nemzetőrség körülzárta az épületet. 
Megérkezett a minisztertanácsból riasztott Széchenyi (aki ezekben a napokban 
az Innsbruckba utazott Batthányt helyettesítette), valamint Mészáros Lázár. 
Utóbbinak nem sikerült az olaszok fegyverletételét elérni, de beszéde hatására 
azok beszüntették a lövöldözést. Ezt követően katonaság zárta körül a zendü-
lők laktanyáját, s az országút felől (a mai Madách térnél) ágyúkat szegeztek az 
épületre. Másnap reggel ötkor minisztertanácsot tartot tak, majd István nádor 
és Széchenyi a laktanyához hajtattak. A nádor büntetlenséget ígért, mire az 
olaszok letették a fegyvert Ezt követően a minisztertanács döntése értelmében 

8 Spira: A pestiek 228-229. 
9 OL H 75 Hadügyminisztérium, kiadványok 1848:248. 

10 OL H 31 Közlekedésügyi minisztérium elnöki ir. 1848:174. 
11 OL Közlekedésügyi elnöki ir. 1848:185. Perczel egyidejűleg arról is tájékoztatta Széchenyit, 

hogy az asztaloslegényeket két nappal azelőtt már sikerült lecsendesíteni, míg tegnap késő este a ko-
vács- és lakatoslegények „a közbevetés következtében" megnyugodtak. 



azonnal Komáromba szállították őket. A fegyvertelen olaszok a nádor vezetésé-
vel, nemzetőrök sorfala között vonultak a hajóállomásra, ahol már befűtött gő-
zösök várták őket.12 

A döbbenetes eseményre a kormány még aznap reagált. Magyar és német 
nyelven felhívást bocsájtott ki a főváros lakosságához, amelynek bevezetésében 
a délvidéki szerb felkelés veszélyére figyelmeztetett. A kialakult helyzetben 
egységre szólított fel, s azt hangsúlyozta, hogy egy „kitörés" meggátolhatja, 
hogy a király az országba jöjjön. Bejelentette a tegnapi „borzasztó események" 
részeseinek megbüntetését, s dicsérte a nemzetőrség szerepét a rend helyreállí-
tásában, valamint a sorkatonaság „férfias higgadtságát". A történtek minősíté-
se: „A tegnap éji szerencsétlenségnek politikai jelleme nincs." Egy közönséges 
veszekedés vezetett a véres összeütközéshez. A „személyes érdekek" (ti a céhle-
gények követeléseinek) félretételét kérte, mert a haza van veszélyben. Bejelen-
tette, hogy az osztályokat egymás ellen lázítók és a nemzet ellen bujtogatok ellen 
rögtönítélő bíróságot állítanak fel.13 A nádor Szemere ellenjegyzésével aznap, jú-
nius 12-én kibocsájtotta Pest városához az azonnal kihirdetendő és életbe lépte-
tendő rögtönítélő bíróságot az ismert rendszabályok mellett „az ország békéjé-
nek s a törvényes csendnek erőszakos kitörésekkel kísért lázadás, lázítás, láza-
dásra bujtogatás, s ennek következtébeni gyilkosságok, rablások és bujtogatá-
sok által(i) megháborítása esetére, sőt az e részben megkísértett, de közbejött 
törvényes erő által a végrehajtásban megakadályozott merényekre is világosan 
kiterjesztetik."14 A rendelet közvetlenül a június 11-iki eseményekre reagált, de 
kétségtelenül figyelmeztetés volt a főváros munkásainak is. 

István nádor még ezen a napon jelentette a császárnak a történteket. A rész-
letes és közléseiben megbízható beszámoló természetesen hangsúlyozta a fő-
herceg saját szerepét, amivel elérte, hogy az olaszok letették a fegyvert, s hogy ő 
kísérte gyalog a négy századot a hajóállomáshoz, hogy megvédje őket „a mél-
tánytalanságokkal szemben". A levél kiemelte, hogy az eseményekben nem volt 
politikai tendencia. Egyben reményét fejezte ki, hogy a történtek nem zavarják 
meg a tervet, hogy a felség személyesen nyissa meg az országgyűlést.15 Széche-
nyi ugyanezen a napon, mint a miniszterelnök helyettese, az egész minisztéri-
um nevében Esterházy Pál külügyminiszternek számolt be. A levél az olaszok 
és a honvédek összecsapását csapszéki összekoccanásra vezette vissza, ahon-
nan „a verekedés a kaszárnyába vonult". O is hangsúlyozta, hogy az egész éjjel 
tar tot t forrongás, a véres összeütközés lezajlott anélkül, hogy „politikai színt 
öltött volna magára". A részletekről azért informálja Esterházyt, hogy az a tör-

12 A részletekre Urban Aladár: Honvédtoborzás Pest-Budán 1848-ban. (Tanulmányok Buda-
pest Múltjából XV) 1963. 416-419. ill. A véres Pünkösdvasárnap Pesten. In: A nagy év sodrában. 
1981. 262-265. (A vizsgálat megállapította, hogy a véres incidens előzménye egy tolvajlás miatt kitört 
verekedés volt.) A jún. 11-12-ik eseményekre Széchenyi Napló 1265-1267. A Pesti Hírlapnak jún. 14-iki 
számában az eseményekről szóló tudósítását közli Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi 
harczának történetéhez 1848-1849. (a továbbiakban: Pap: Okmánytár) 1868. I. 201-204. 

13 OL R 32 1848/49. évi nyomtatványok. 1848 jún. 12. A Pest városának megküldött példány: 
Pest város lt. Rendőri ir. 1848:98. A felhívást mind a hét, a fővárosban tartózkodó miniszter aláírta. 
(Batthyány ekkor indult haza Innsbruckból.) Közli Pap: Okmánytár I. 199-201. 

14 OL 1848/49. évi nyomtatványok. Pap: Okmánytár I. 198-199. Közlöny 1848, jún. 16. 
15 Batthyány iratai 718-721. 



ténteket közölje a felséggel, nehogy torzítva tájékoztassák és lebeszéljék arról, 
hogy az országba jöjjön.16 Június 12-én Kossuth is informálja Esterházyt. En-
nek a levélnek a szövege azonos a Széchenyi által küldött szöveggel, azzal a ki-
egészítéssel, hogy Kossuth egy utóiratban azt kérte a külügyminisztertől: sür-
gesse a Wasa gyalog- és a Nádor huszárezred hazaküldését, amit őfelsége már 
hetekkel ezelőtt megígért.17 

István nádor és a kormány reagálása: az olaszok azonnali elszállítása és a 
rögtönítélet mellett a címben szereplő rendőri hivatal felállítása is azonnal 
megtörtént. Szemere Bertalan június 12-én mindenekelőtt rendeletet adott ki, 
amelyben meghagyta, hogy aznap este Budán és Pesten minden kávéháznak, 
vendéglőnek, ivónak és szórakozóhelynek 9 órakor be kell zárnia. A rendelet el-
lenőrzése a polgármesterek és a nemzetőrség feladata.18 Ugyanezen a napon 
Szemere sajátkezűleg foglalta össze ennek a belügyminisztérium hatáskörében 
létrehozott testületnek a feladatait, szervezeti felépítését. A címzés nélküli kéz-
irat így kezdődik „A miniszteri bizottmány megerősíttetik." A szövegezés azt 
sejteti, hogy Szemere egy megbeszélés eredményeként összegezte álláspontját a 
„miniszteri bizottmányról". Tagjai Perczel Mór, Hajnik Pál tanácsos, Rotten-
biller pesti, Wallheim budai polgármester, valamint név szerint két-két tekinté-
lyes polgár Pestről és Budáról, továbbá Nagy Gusztáv titkár. Az utasítás a to-
vábbiakban 4 rendőrbiztost tart szükségesnek, valamint 12 „rendet kedvelő" fiatal-
embert a mesterlegények közül. (Ennek későbbi megvalósulásáról nincsenek is-
mereteink.) A továbbiakban Szemere leszögezi a közelgő országgyűlésre utalva, 
hogy a tanácskozások idején az épület körül a rendet „az osztály" tart ja fenn. 
„Különben — folytatódik a tájékoztatás — rendesen a hatóság viszi a rendőrséget, 
a miniszteri bizottmány rendszerint felügyelőleg, utasítólag, vezérlőleg avatko-
zik be, - csak rögtönösebb, nagyobb esetekben közvetlenül". Részletezi a mun-
katársak fizetését, majd megjegyzi, hogy további utasításokat szóban fog adni 
(nyilván Perczelnek). így fejeződik be a tervezett hivatal (a szövegben: minisz-
teri rendőri hivatal) működési rendjének összefoglalása: „Ami naponként törté-
nik, vagy jelentkezik, rövid sorozatban kapom meg, ha élőszóval nem közöltet-
hetnénk velem. Mindent tudnunk kell, ami az álladalmat érdekli, semmit, ami a 
közrendre és csendre nem vonatkozik. Az előjeleket megismerni nehezebb és kívá-
natosabb, mint szert (így) találni a már kiütött bajnak."19 

Szemere ismertetett tervezete kísérlet egy politikai rendőrség (államrend-
őrség) létrehozására. Ez a tervezet még ezen a napon kiegészült az idegenek el-
lenőrzéséről szóló rendelettel. Ez azt bizonyítja, hogy a Stuller Ferenc által 
Pulszky Ferencnek említett, a Bécsből érkezett barricadeur-ökre tett megjegy-

16 Batthyány iratai 717-718. A levél Kossuth fogalmazása. Ld. Kossuth Lajos Összes Művei 
(KLÖM) XII. S.a.r. Sinkovics István. 1957. 259-260. 

17 KLÖM XII. 258-260. Kossuth titkára, Stuller Ferenc jún. 13-án Pulszky Ferenchez, a kül-
ügyminisztérium államtitkárához intézett, egyébként a költségvetés kérdéseiről szóló levélben arról 
tájékoztatott, hogy a napokban „ide érkezett néhány úgy nevezett bécsi barricadeur a népet komo-
lyabb demonstrációkra biztatá, de a főváros lakosságánál rokonszenvre nem talált". OL H 6 Külügy-
minisztérium elnöki ir. 1848:208. 

18 OL 1848/49. évi nyomtatványok. A rendelet nemcsak a tulajdonosokat, de a vendégeket is 
büntetni rendelte. 

19 OL H 15 BM rendőri osztály közösen kezelt iratai, 1848:325. (a továbbiakban: BM rend.) 



zés nem volt alaptalan. Szemere június 12-én Pest és Buda városához intézett 
nyomtatott hirdetményének bevezetése így kezdődik: „Tapasztalván, hogy azon 
szabadsággal, miszerint hazánkban útlevél nélkül is lehet bárkinek tartózkod-
ni, sok külföldiek visszaélnek, és a népnek különféle osztályai s a katonák közt 
a lázongás, viszálykodás és bujtogatás magvait rosszlelkűleg hintegetik, Buda-
pest városára nézve ezennel rendelem": 1./ Idegenek tartózkodási engedély nél-
kül egy pillanatig sem tartózkodhatnak a városban. Az engedélyt a városházán 
adják ki. 2./ Minden háztulajdonos vagy bérlő 24 órán belül köteles írásban be-
jelenteni a házban lakó, vagy ezt követően beköltözött idegent. Ennek elmu-
lasztását büntetik, s ha a be nem jelentett személy lázítást vagy bármely más 
büntettet követne el, szállásadóját bűnrészesként fogják megbüntetni. 3./Aki a 
városházán tartózkodási engedélyt nem kap, s 24 órán belül nem távozik, le-
csukják vagy kiutasítják. 4./ A vonat- és hajóállomáson biztosok ellenőrzik az 
érkezőket, s külföldi útlevél vagy igazolás, vagy a szálláshely megjelölése nélkül 
az idegeneket nem engedik kiszállni. A magukat igazoltak is kötelesek tartóz-
kodási engedélyt kérni, s enélkül 24 órán túl a városban tartózkodniuk nem 
szabad. 5./ Ezen rendelkezések betartását, a csendnek és a rendnek megőrzé-
sét, a rendkívüli események közepette „a két város polgármestereivel egyet-
értőleg és összemunkálva" Perczel Mór rendőri osztály főnök vezetésével Haj-
nik Pál rendőrtanácsos, a két polgármester és a négy pest-budai polgár „mi-
niszteri bizottmányképen" működnek,20 

Az idézett, a két városhoz intézett rendelet nyomtatásban jelent meg. Ter-
mészetesen írásban is továbbították. Szemere június 13-án közölte a két város 
elöljáróival, hogy a csend és a rend fenntartása a hatóságok feladata, de fontos 
az az államnak is, így ahhoz az államnak is segítséget kell nyújtania. Ezért ke-
rült sor arra, hogy a belügyminisztérium rendőri osztálya Pesten „egy állandó 
hivatalt" állítson fel. A levél megismételte a nyomtatásban közölteket, hogy az 
új hivatal nem fogja csökkenteni a két város hatóságának sem kötelességét, sem 
felelősségét, s a rendőrség „rendszerinti kezelése" náluk megmarad. Szemere 
számolva a hatóságok ellenállásával, ezért nyomatékkal megismételte: „a hiva-
tal, mint az országos kormány közvetlen képviselője, utasítólag, vezérlőleg mun-
kálkodik és csak sürgős és rendkívüli estekben avatkozik be közvetlenül." (ki-
emelés utólag.) Hozzátette: „Tehát apró-cseprő panaszok és bajok intézésével 
nem foglalkozok."21 Ezen a napon még sor került egy, a június 11-iki esemé-
nyek tanulságát levonó intézkedésre. Mészáros Lázár ugyanis ún. riadólőszert 
utalt a pesti nemzetőrségnek.22 A kormányhoz közelálló Pesti Hírlap június 
12-iki dátummal két nap múlva megjelent híradásában reagált az eseményekre, 
s Szemerével egyetértőleg állapította meg, hogy a városba nagy számmal érke-
ző idegeneket a rendőrség eddig nem ellenőrizte. Most lesz egy központi rend-

20 OL 1848/49. évi nyomtatványok. Magyar-német nyelvű. Közlöny 1848. jún. 15. Közli: Mérei 
Gyula: Munkásmozgalmak 1848-49. 1948. 154. 

21 BM rend. 1848:338. Szemere fogalmazványa. A levél befejezésül megismétli a bizottság ko-
rábban ismertetett személyi összetételét. Itt azonban már Nagy Gusztáv mellett Degré Alajos is sze-
repel, mint titkár. A rendelet megjelent a Közlöny 1848. jún. 17-i számában. Közli Fábiánné Kiss Er-
zsébet: Az országos rendőrség ügye 1848-1849-ben. Levéltári Közlemények, 1974. 196. 

22 Pest város lt. Közigazgatási ir. 1848:42. 



őri hivatal, s nem lesz sikere a külföldi izgatóknak, akik idegen érdekekben ve-
szélyes mozgalmakat idézzenek elő. így a király birodalmában nem találhat 
nyugodtabb helyet, mint fővárosunk. 

Szemere június 15-én értesítette a pénzügyminisztériumot a „Budapesti 
Miniszteri Rendőrbizottmány" felállításáról és hivatalnokainak, Nagy Gusztáv 
és Degré Alajos titkároknak, valamint Tavassy Antal „sajtóreferensnek" a ki-
nevezéséről. Egyben jelezte, hogy biztosokra, írnokokra, jegyzőkre, irattárosra 
is szükség lesz, de ezeknek a kinevezése még nem történt meg.23 Ezen a napon 
megkapta Nagy Gusztáv és Degré Alajos titkári kinevezését „az Országos Rendőri 
Osztály budapesti hivatalához."24 A Marczius Tizenötödike már a kinevezés 
napján örömmel közölte a két radikális kinevezését. Szerzője kijelentette: „Ha 
van hivatal-osztály, ahová bizodalmat érdemlő férfiak szükségesek, akkor bizo-
nyosan a rendőri osztály." Majd kifejtette, hogy ha itt a hivatalnokok radikáli-
sok, „mindenki biztos lehet hogy például a vélemények szabadsága ellen, titkos 
utakon merény nem fog elkövettetni". A Radical Lap ugyancsak június 15-én 
köszöntötte a két t i tkár kinevezését és közölte: a rendőri osztály Budáról Pest-
re jön a Szervitákhoz.25 

A június 11-iki Károly-laktanyai összecsapásnak volt még egy, utólag fur-
csának tűnő következménye. Június 12-én ugyanis az olaszok elszállítása után 
a honvédek megszerezték az olaszok fegyvereit. Az eset hírére Széchenyi azt je-
gyezte fel naplójában, hogy most van 2000 fegyveres rablónk (a szám a honvéd 
önkénteseket jelöli) 17.000 iparossal.26 A Napló másnapi bejegyzéséből kitűnik, 
hogy az aznapi minisztertanácson általános volt a félelem „a mozgó gárdáktól", 
s elszállításukat követelték. A jelek szerint ezen az ülésen döntés született: a 
két Pesten toborzott honvédzászlóaljat fel kell szerelni és azonnal útnak indíta-
ni. Baldacci ezredes, a Nemzetőrségi Haditanács elnöke 14-én részletes levél-
ben közölte Mészáros Lázárral, hogy miként áll a honvédek felszerelése és ki-
képzése. A tételesen felsorolt hiányosságok u tán megemlítette, hogy a legény-
ség a minden előkészület nélküli megindítását (vagyis elszállítását a főváros-
ból) „büntetés gyanánt tekintené, s azt méltánytalannak tartaná."2 7 Széchenyi 
naplója szerint a minisztertanács június 16-án ismét foglalkozott a honvédek 
elszállításának kérdésével. Megállapíthatóan Kossuth is ragaszkodott elszállí-
tásukhoz, de döntés nem született.28 Az Innsbruckból megérkezett Batthyány 
megismerve Baldacci meggyőző érveit, június 18-án döntött. Közölte mind Mé-
szárossal, mind Baldaccival, hogy határozata értelmében a két zászlóaljat júni-
us 24-én feltétlenül ki kell indítani.29 

23 OL H 25 Pénzügyminisztérium só- és pénztári osztály 1848-1-5477. OL H 9 Belügyminiszté-
rium elnöki iratok (a továbbiakban: BM ein.) 1848:325. 

24 BM ein. 1848:325. 
25 Az információ azt jelenti, hogy az ú j hivatal nem a belügyminisztérium budavári épületében 

lesz, hanem Pesten, a Szerviták zárdájában rendezi be hivatalát. (Rövidesen itt helyezték el a főváro-
si nemzetőrség főparancsnokságát is.) 

26 Széchenyi Napló 1267. A hadügyminisztérium jún. 14-én rendelte el a nyomozást az elve-
szett fegyverek után. BM rend. 1848:59, 60. 

27 Batthyány iratai 230-231. Baldacci legalább 8 nap helyben maradást javasolt. 
28 Széchenyi Napló 1270. 
29 Batthyány iratai 756. (A két zászlóalj útrendjéről már az előző napon megtörtént a döntés.) 



Ezekben a napokban nem ismétlődtek meg Pesten a céhlegények mozgal-
mai. Június 13-án azonban egy katonai üzem, az óbudai Ruházati Bizottmány 
munkásai tiltakoztak a túlmunka ellen.30 Azt, hogy ellenük miként léptek fel, 
nem tudjuk. Június 21-én azonban Mészáros Lázár azt közölte a belügyminisz-
terrel, hogy az ott dolgozó munkások mozgalmától nem kell tartani.31 A főváros 
nyugalmát azonban Perczel Mór ezekben a napokban nem látta biztosítottnak, 
ezért — Batthyány felhívására — június 23-án azzal a kéréssel fordult Mészá-
ros Lázárhoz, hogy az esetleges zavarok meggátlása érdekében másnaptól egy 
fél ágyúüteget tartson készenlétben az Újépületben, valamint a szükséges kato-
nai erőről is gondoskodjon.32 Mészáros azonnal felszólította a főhadparancsnok-
ságot, hogy a fővárosban merényletet híresztelnek és jósolnak, ezért másnaptól 
mindaddig, amíg az aggodalmak nem szűnnek meg, egy fél ágyúüteget szerel-
tessen fel az Újépületben és tartsa készenlétben, valamint "egy tekintélyes ka-
tonai seregnek" a laktanyában való készültségéről még aznap intézkedjék.33 A 
szigorú biztonsági intézkedések oka az iratokból nem derül ki, de azokat más-
napra a honvédek eskütételének napjára rendelték el.34 Bár a munkanélküli 
mesterlegények a („munkások félék" [sic!]) közül sokan beállottak a honvédek-
hez, nem valószínű, hogy a rendőrség az ő részükről valamiféle zavargásra szá-
mított volna. A Budapesti Híradó (amely ekkor Pozsonyban jelent meg) olyan 
fővárosi hírt közölt, hogy a szentendrei rácok támadásától tartottak. A helyzet 
komolyságát jelzi, hogy a Radical Lap június 25-én arról írt, hogy Kossuth budai 
lakását nemzetőrség őrizte, mert olyan hír járta, hogy a budai szerbek macskaze-
nét akarnak neki adni. 

A főváros ellenállása 

A fővárosi rendőri hivatal megszervezésére a közvélemény fokozatosan re-
agált. A Pesti Divatlap június 18-án helyeslőleg nyilatkozott: „A magyar oko-
sabb kezd már lenni — ír ta —, hogysem azt hinné, miként csak ott van szabad-
ság, hol nincs policia." A későbbi fejlemények ismeretében ez a nyilatkozat va-
lószínűleg az ellenvéleményeknek szólt. A fenntartásokról értesülve Perczel 
Mór, a belügyminisztérium rendőri osztályának igazgatója, szükségesnek látta, 
hogy a fővárost tájékoztassa az új hivatal feladatairól. Június 25-én „Országos 
rendőri értesítés" címen igyekezett bővebben informálni az országos rendőri 
osztály által Pesten felállított hivatal tevékenységéről. Eszerint ez a hivatal a 
politikai zavarok, bűnös célzatú és titkos csoportosulások felderítésére és elosz-
latására törekszik. „Ataljában — folytatja Perczel — kötelessége a hivatal tag-

30 OL H 75 Hadügyminisztérium beadványok 1848:659. Széchenyi István Mészáros Lázárhoz. 
Jűn. 14-én Széchenyi a kőművesek „kravalljától" tartott. Széchenyi, Napló 1268. 

31 OL H 75 Hadügyminisztérium kiadványok (a továbbiakban: HM/k) 1848:567 
32 HM beadványok 1848:819. ez a levél közli a hadügyminiszterrel, hogy Pesten a szerviták 

zárdájában „egy külön hivatalt hozott létre", amelynek feladata a főváros csendjét zavaró események 
alkalmával az ő elnökletével intézni. A hivatal ekkor már működött, mert a Budapesti Híradó jún. 
25-én arról tudósított, hogy a gőzhajó pesti állomásán vizsgálják az útleveleket. 

33 HM/k 1848:618. 
34 Ezeknek a napoknak az eseményeire ld. Urbán: A nemzetőrség 317-319. 



jainak az álladalom biztonsága felett őrködni, mindennemű politikai mozgal-
makat éber szemekkel kísérni, és mindent elkövetni, hogy a szabadságot, nem-
zetiséget és az ország integritását sértő készületek és szövetkezések napfényre 
deríttessenek és a honárulók a törvény eleibe állíttassanak." Az értesítés a ko-
rábbiaknak megfelelően leszögezte, hogy a hatósági igazgatási jogokat teljesen 
tiszteletben tartják, s csak akkor avatkoznak be, ha olyan eset áll elő, amely a 
hatóság jogkörén tűlterjeszkedik, vagy a késedelem az állam érdekeit veszélyez-
tetné. Ilyen esetben a rendőrségnek mindenki tartozik engedelmeskedni, bele-
értve a hatósági tisztviselőket is. A helyszínen állomásozó, vagy őrjáratot foly-
tató nemzetőrséget vagy sorkatonaságot pedig hivatalosan kérik fel az együtt-
működésre. Ilyen esetben a hivatal tagja az osztályigazgató aláírásával és a hi-
vatal pecsétjével ellátott ,jegyet" (igazolványt) köteles felmutatni.35 

A Marczius Tizenötödike június 30-án reagált a tapasztalható ellenkezés-
re. Arról számolt be, hogy Kacskovics Lajos tanácsnok Kazda Ferencnek, a kö-
zépponti vasút cseh mérnökének kiutasítása miatt a minisztériumnál „repre-
zentációt" (itt: szóbeli tiltakozást) tervez.36 A tiltakozás lényege, hogy „az or-
szágos rendőri osztály a városi rendőrség hatáskörébe belevág", s kérik, hogy a 
minisztérium tegye meg a szükséges intézkedéseket. A lap, amely helyeselte az 
új hivatal felállítását, megjegyezte, hogy a rendőri osztály eléggé ügyel a hatás-
körökre. így amikor a napokban egy szerb nyilvánosan megtámadott valakit, s 
az a hivatalhoz fordult, onnan a városkapitányhoz utasították. A kibontakozott 
vitában a Kossuth Hírlapja július 4-én „Felelős minisztérium és municipium" 
címmel Fabriczy Sámueltől, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium tanácso-
sától közölt eszmefuttatást. Bevezetőjében leszögezte, hogy nagy a zűrzavar eb-
ben a kérdésben. Szerinte a felelős minisztérium eszméjével nem fér össze az 
olyan municipium, amely megtagadja az engedelmességet a kormánynak. De ez 
nem jelenti azt, hogy a municipiumok a maguk ügyeit a törvény keretei között 
ne intézzék, s ha a kormány törvénytelenséget követ el, az ellen ne szólaljanak 
fel. Erre azonban a sajtó nem elég, részben a szerkesztők eltérő véleménye mi-
att, részben mert nem vonhatják felelősségre a minisztereket, nem úgy, mint a 
municipiumok küldöttei az országgyűlésen. A szerző hangsúlyozta, hogy a mu-
nicipiumok az alkotmányos szabadság őrei. „Ok fenntart ják a közszellemet, a 
szabadság szeretetét, mert csak igaz marad az, hogy az ember a szabadságot 
otthon is élvezni akarja, nemcsak az országgyűlésen." 

A rendőri hivatal felállításával Pest városa július 13-iki közgyűlésén fog-
lalkozott. Bár nem ez volt az első napirend, Szemere rendeleteinek és Perczel 
értesítésnek felolvasása után élénk vita kezdődött. A támogató és tiltakozó vé-
lemények során igen élesen fogalmazott Rottenbiller polgármester, aki szerint 
a rendőri bizottság egy tagja (ti. aki polgár) rendelkezhet vele, így az ő polgár -

35 Pest város lt. Rendőri ir. 1848:128. Perczel sk. levele. A hivatal pecsétje egy júl. 10-én kelt 
iraton: „Országos Rendőri Osztály pecsétje". 

36 A rendőri hivatalnak Kazda ügyében a vasúttársaság igazgatójához, Zichy Ferenchez inté-
zett határozatát közli a Kossuth Hírlapja 1848. júl. 4-én. Eszerint Kazda Ferenc főmérnök Prágába 
utazott a szláv kongresszus idején, onnan cseh iratokkal tért vissza, gúnyolja a magyar intézménye-
ket és a kormányt, üldözi a magyar mérnököket és hivatalnokokat, ezért őt, s a váci hivatalban dol-
gozó Quis nevű cseh hivatalnokot kiutasítják, s három napon belül el kell hagyniuk az országot. 



mesteri önállósága veszélybe kerül. Végül Gräfl József főbíró vezetésével egy 11 
tagú választmányt küldtek ki, hogy az nyilatkozzék: a hatóság az országos 
rendőri hivatal mellett, vagy ellene foglaljon állást.37 A választmány július 19-
ére készítette el terjedelmes jelentését, amely szerint a belügyminiszter rende-
lete és Perczel június 25-iki értesítése nem sérti sem a törvényt (ti. az 1715:7. 
tc. értelmében), sem a municipális jogokat (ti. az 1848:23.tc. értelmében), sem 
az eddigi gyakorlatot. Ez utóbbit úgy értették, hogy a régi kormány önkénye-
sen, titokban, saját embereivel intézkedett anélkül, hogy tetteiről számot adott 
volna. Most az országos rendőri hivatal nyilvánosan működik, s biztosai és se-
gédei még a legsürgősebb és késedelmet nem szenvedhető ügyekben is jelentést 
fognak tenni a hatóságoknak. A miniszteri rendelet a (rendőri) választmány 
felállításával biztosítékot nyújt a visszaélések ellen addig is, amíg a közelgő or-
szággyűlés megalkotja a büntetőtörvénykönyvet. A választmány tehát az orszá-
gos rendőri hivatal felállításáról szóló miniszteri rendeletet elfogadásra ajánlja 
azzal, hogy a felmerült aggodalmak eloszlatására a belügyminisztert egy rende-
let kibocsájtására kérje, amely a június 13-iki rendelkezés értelmében nyilván-
valóvá teszi az országos és a városi rendőrség közötti demarkációs vonalat. To-
vábbá, hogy ha az ország elleni vétség miatt valakit a város falai között kellene 
elfogni, azt az országos rendőrség a városi hatóság által intézze.38 A július 20-iki 
közgyűlés hosszú vita után nem fogadta el az előterjesztést, ezért ú j választ-
mányt küldött ki a kérdés megvizsgálására.39 

Az új választmány tagjai között megtalálhatók a rendőri hivatal felállítá-
sát leghangosabban ellenző képviselők. így nem meglepő, hogy a július 27-ére 
elkészült vélemény ellenezte a hivatal felállítását. Ez a vélemény is az 1848:23. 
tc.-re, annak 1. és 2. paragrafusaira hivatkozott, amely szerint a városnak, 
mint független törvényhatóságnak a város lakosai (a törvény biztosította kivé-
telektől eltekintve) rendőri büntető és magánjogi tekintetben alá vannak vetve. 
A kormány feladata a felügyelés, hogy város eleget tesz-e a törvényes kötele-
zettségének. Ha igen, a kormánynak nincs joga a beavatkozásra. Ha megsérti a 
törvényt, úgy az 1792:12.tc. értemében azt kötelessége teljesítésre szólíthatja 
fel. A vélemény az 1848:5. és 23. tc. részletes elemzése alapján arra a következ-
tetésre jutott , hogy „a rendőri hivataloknak anyagi és közvetlen fenntartása, 
kezelése, gyakorlása a városi hatóság körébe tartozik, a kormányt a törvény ér-
telmében egyedül csak a felügyelet illetvén". A jelentés következtetése, hogy 

37 Pest város lt. Közgyűlési jkvek 1848:9312. Tudósítás: Közlöny 1848. júl. 18. Nagy Gusztáv, a 
rendőri hivatal titkára júl. 14-én Szemeréhez intézett jelentésében Rottenbiller maliciózus megjegy-
zését emelte ki, hogy ti. Bécsben megszűnik, itt pedig felállítják a rendőrséget. OL H 15 BM rendőri 
napi jelentések (a továbbiakban: BM napi jel.) 1848:13. A vitáról Spira: A pestiek 286-287. 

38 Pest város lt. Rendőri ir. 1848:128. BM rend. 1848:-1-419. A választmány véleménye követ-
kezetesen az országos rendőri hivatal megjelölést használja. Érdemes megemlíteni, hogy a rendőri 
hivatalnak a 35. jegyzeten említett pecsét körirata ellenére a kiadott iratok iktatószámát az ORH 
betűkkel törték. 

39 Pest város lt. Tanácsülési jkvek 1848:10:848. A közgyűlés határozata BM rend. 1848-1-419. 
Tudósítás: Közlöny 1848. júl. 27. Municipiális jogai védelmében a város júl. 19-én visszautasította a 
Nemzetőrségi Haditanács egy júl. 17-én kelt, a pesti nemzetőrségre vonatkozó rendeletét. Eszerint 
sem parancsot, sem rendeletet nem fogad el, „mivel mint polgári törvényhatóság egy véleményező 
bizottmánynak alárendelve nincsen". Pest város lt. Közigazgatási ir. 1848:42. 



mindaddig, amíg az említett törvények fennállnak, a város a belügyminiszter 
rendeletét, mint törvénybe ütközőt el nem fogadhatja. Ezért a felállított rend-
őrség a város tisztviselővel, valamint az 1848:22. tc. 24. és 25. paragrafusok ér-
telmében a városi rendőrséggel nem rendelkezhetik.40 A jelentés az aznap, júli-
us 27-én tartott közgyűlés elé került. A többség elfogadta az előterjesztett véle-
ményt, miszerint a hivatal felállítása törvénytelen, s arról határoztak, hogy ezt 
a döntést a belügyminisztérium tudomására kell hozni.41 

A városnak Szemere Bertalanhoz intézett levelét az augusztus 3-iki köz-
gyűlés hagyta jóvá. Ennek szövege lényegében megegyezik a július 27-én előter-
jesztett szöveggel. Az 1848:22. és 23. paragrafusok nyújtotta új jogosítványokra 
hivatkozva kifejti, hogy a vitatott rendeletek világosan törvénybe ütközők, azo-
kat tehát a város el nem fogadhatja. így nem engedheti meg, hogy a rendőrség a 
helytartóság tisztviselőivel, illetve a törvény ellenére a városban alakult nem-
zetőrséggel rendelkezzék.42 Szemere augusztus 15-én kelt válaszában bevezeté-
sül leszögezte, hogy a városi rendőrség rendszerinti kezelése továbbra is a ható-
ságnál marad. Az új hivatal csak utasításokat fog adni, s csak az országos fon-
tosságú sürgős és rendkívüli esetekben fog beavatkozni. Elveti az augusztus 
3-iki levél érvelését, mert az említett törvény nem terjeszti ki úgy a hatóság jo-
gait, hogy az kivonhassa magát a felsőbb felügyelet alól. Ez a felügyelet nem-
csak a mulasztások miatti figyelmeztetést, hanem a mulasztás megelőzését is 
szolgálja. E nélkül a haza veszélybe kerülne. Ez a felügyelet kiterjed az összees-
küvések felismerésére, s lehető elfojtására, mert mulasztás esetén az illető ha-
tóság felelősségre vonása nem segítene. Az országos főhatalom saját orgánumai 
által több előleges adatnak lehet birtokában, amivel az egyes hatóság nem ren-
delkezik. így az óvatosság kívánatossá teszi a részvételt és a közvetlen intézke-
dést. Szemere leszögezte, hogy nem egy egészen különvált rendőrhatóságot kí-
ván létrehozni, mert az országos rendőri hivatalhoz polgármestereket és több 
polgárt, mint rendes tagot kineveztek, akik a hivatal tevékenységében részt 
vesznek, s az országos rendőri hivatal az ő segítségükkel folytatja a vizsgálatot, 
vagy egyes határozatok végrehajtását. Az említett rendelet tehát nem csorbítja 
a hatóság jogait, csak a „közbátorság" miatt a rendkívüli rendszabályoknak kí-
ván szélesebb és biztosabb jogkört teremteni. Sajnálatát fejezi ki a jogvita miatt 
és hangsúlyozza, hogy a város rendőrhatósága változatlanul fennáll, „de ehhez 
kötelességek is vannak kapcsolva, melyet tökéletesebben, éberebben is teljesít-
hettek volna". Utalva az augusztus 3-iki felterjesztésre, miszerint a város a 
rendeletet nem fogadta el, s tisztviselőit és a nemzetőrséget az országos rendőri 
hivatallal való együttműködéstől eltiltotta, azt a hatósági jogok ferde felfogásá-

40 Pest város lt. Rendőri ir. 1848:128. BM rend. 1848-1-419. 
4 1 Közlöny 1848. aug. 3. A közgyűlés kormányellenes hangulatára jellemző, hogy ekkor arról is 

döntöttek, hogy nem fogadják el a földmívelés-, ipar- és kereskedelmi minisztérium rendeletét, 
amely előírta, hogy a gyógyszerészi állásokra történt kinevezést jóváhagyásra terjesszék fel. Úgy ha-
tároztak, hogy a kinevezéseket csak tudomásul vétel végett fogják megküldeni. Nagy Gusztáv aznapi 
Szemeréhez intézett jelentésében megjegyezte, hogy Pest azt hiszi, hogy még a régi kormány idejé-
ben van. Majd hozzátette: „Teljes engedelmesség nélkül én felelős kormány nem ismerek." BM napi 
jel. 1848:27. 

42 Pest város lt. Közigazgatási ir. 1848:87. BM rend. 1848-1-419. 



nak minősítette, amely a főhatalom felelős eljárását késleltetné és felügyeletét 
gyengítené. A türelmes és terjedelmes érvelés u tán Szemere kijelentette: a fele-
lős kormány az eszközöket a körülmények szerint kénytelen megválogatni, és a 
rendkívüli eszközöktől sem tartózkodik, hogy a hazát megmentse. Tetteiért az 
országnak és a királynak felel, másnak nem. Ezért rendeli, hogy a határozat 
semmis, s ha egy városi hivatalnok az országos rendőri osztállyal az együttmű-
ködést megtagadja, azt hivatalából felfüggeszti. Végül amely nemzetőri század 
a rendőri hivatal felhívására törvényes kötelezettségét nem teljesíti, azt feloszlat-
ja.43 Az augusztus 17-iki közgyűlés tudomásul vette Szemere garanciáit, hogy a 
felállított rendőri hivatal csak „utasítólag és vezetőleg" fog működni, s az eset-
leges vizsgálatok és a határozatok végrehajtását a város tisztviselőivel és azok 
segítségével valósíthatja meg. így az augusztus 3-iki felterjesztésben kifejtett 
aggodalom megszűnt, ezért az említett rendeletet elfogadják. Egyidejűleg Rot-
tenbiller Lipót polgármestert és Láng Ignác kapitányt a felállított rendőri hiva-
tallal való együttműködésre utasítják.44 A történet befejező aktusaként egy hét 
múlva, augusztus 24-én a közgyűlés az előző ülés jegyzőkönyvét hitelesítve 
megerősítette, hogy a polgármester és a kapitány a rendőrségnek segítséget 
nyújtson, „amennyiben az a municipiális jogokba nem fog belevágni".45 

* 

A fővárosi rendőri hivatal általánosan használt elnevezése lassan alakult 
ki. Kezdetben szerepelt mint „miniszteri bizottmány", „miniszteri rendőri hi-
vatal", „központi rendőri hivatal", „Budapesti Miniszteri Rendőrbizottmány", 
„az Országos rendőri Osztály budapesti hivatala". A Pest városa által kiküldött 
mindkét választmány az országos rendőri hivatal megjelölést használta, s ez 
fordult elő többször is az augusztus 3-án a belügyminiszterhez intézett levél-
ben. Szemere válaszában induláskor „az országos rendőri hivatal" egy osztályá-
nak Pesten történt felállításáról beszél, de a továbbiakban ő is kétszer használ-
ja az országos rendőri hivatal elnevezést. Ha nem is következetesen, de ezt a 
megjelölést használták általában. Mint már említettük, július elejétől a hivatal 
által kibocsájtott levelek iktatószámát ORH betűkkel törték. A lassan általá-
nossá vált elnevezés így lehetővé tet te a belügyminisztérium rendőri osztályá-
nak és a Pesten létesített rendőri hivatalnak a megkülönböztetését. Az orszá-
gos megjelölést a közönség elfogadta, de a hivatal tevékenysége valójában csak 
1848 szeptembere u tán terjedt ki a város falain túlnyúló ügyekre. 

4 3 Pest város lt. Közigazgatási ir. 1848:89. BM rend. 1848-1-419. (Ez az ikt. szám azért ismétlő-
dik, mert a BM az iratokat összevonta.) Közlöny 1848. aug. 25. (A Közlönyben a szöveg dátuma aug. 
14., ez a fogalmazvány dátuma. A Pestnek küldött tisztázat aug. 15-én kelt.) Közli Wildner: Ödön: 
Pest és Buda közigazgatásának története az 1848/49-i szabadságharc alatt. 1936. 99-100. 

44 Feljegyzés Szemere levelének hátoldalán. Pest város lt. Közigazgatási ir. 1848:87. (Az egyes 
minisztériumokkal párhuzamosan folyt a vita a municipiális jogok védelmében. így Széchenyivel, ill. 
a HM államtitkárával. Az ügyekre ld. Pest város lt. Közigazgatási ir. 1848:146. ill. 194.) 

45 Nagy Gusztáv jelentése Szemeréhez. Rendőri jel. 1848:52. 1848. aug. 24. A belügyminisztéri-
um és Pest város vitájára ld. Fábiánné Kiss Erzsébetnek a 21. jegyzetnél id. tanulmányát, továbbá 
tőle: Az 1848-1849. évi magyar minisztériumok. 1987. 246-248. 



Hermann Robert 

FEJEZETEK TELEKI LÁSZLÓ GRÓF PÁRIZSI 
DIPLOMÁCIAI MŰKÖDÉSÉNEK TÖRTÉNETÉBŐL1 

A forradalom és szabadságharc másfél éves története bebizonyította, hogy 
a társadalmon belül olyan alkotó energiák halmozódtak fel, amelyek lehetővé 
tették, hogy 1848 áprilisa után a kormányzati posztok jelentős részét a polgári 
átalakulás iránt elkötelezett szakemberekkel lehessen betölteni. Egy olyan te-
rület volt, amelyre csak nehezen lehetett megfelelő személyeket találni: a kül-
politika. A reformellenzéknek ugyan többé-kevésbé határozott külpolitikai el-
képzelései voltak, s a Batthyány-kormány külpolitikai akciói azt bizonyítják, 
hogy tagjai tisztában voltak az európai politikai folyamatokkal és lehetőségek-
kel. De amikor 1848 őszén az ország rákényszerült az önvédelmi háború válla-
lására, rövid időn belül kellett (volna) olyan külügyi apparátusról gondoskodni, 
amely képes megjeleníteni az ország érdekeit külföldön is.2 

1 A Telekire vonatkozó gazdag irodalomból a következő munkákat érdemes kiemelni: K. M. 
Kertbeny: Erinnerungen an Graf Ladislaus Teleki. Prag, 1862.; Vértesy Jenő: Gr. Teleki László levelei 
Pulszky Ferenchez. Irodalomtörténeti Közlemények, 1917.; Óvári-Avaiy Károly: Teleki László gr. 
párisi küldetése 1848-ban. A Háborús Felelősség II. k. (1931) 434-442.; Lengyel Tamás: Gróf Teleki 
László. Bp., é. n.; II. Haraszti Eva: Az angol külpolitika a magyar szabadságharc ellen. Bp., 1951. 
59-65., 88-89., 94-99.; Teleki László válogatott munkái. Szerk. és a bevezető tanulmányt írta Ke-
mény G. Gábor. Válogatta Kozocsa Sándor, Gunst Péter és Horváth Zoltán. Magyar Századok. Bp., 
1961. I-II. k.; V Waldapfel Eszter: A független magyar külpolitika 1848-1849. Bp., 1962. 46-74., 
103-123., 132-142., 170-173., 205-215., 218-226, 299-306.; Horváth Zoltán: Teleki László 1810-
1861. Bp, 1964. I-II. k.; Szabad György: Miért halt meg Teleki László? Labirintus. Bp, 1985.; 
Praznovszky Mihály - Rozsnyói Ágnes szerk.: Teleki és kora. Salgótarján, 1987.; Kosáry Domokos: 
Telek László és a nemzetközi politika. (In:) Kosáry Domokos: Nemzeti fejlődés, művelődés - európai 
politika. Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 4. Bp, 1989. 67-86.; Csorba László: Tele-
ki László. Magyar Szabadelvűek. Bp, 1998.; Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politi-
ka 1848-1849-ben. História Könyvtár. Monográfiák. Bp , 1999. 31-33, 45-57, 78-98, 174-186, 
261-269.; Losonci Miklós: Teleki László sorsa és küldetése. TIT Teleki László Egyesület Füzetei 1. 
Bp, 2001.; Csorba László: Egy barátság három próbája. Kossuth és Teleki. (In:) Kossuth Lajos 
1802-1894. Kossuth Lajos és kortársai. Szerk. Hermann Róbert. Bp, 2002. 71-89.; Miru György: Te-
leki László és Kossuth Lajos levelezése emigrációjuk kezdetén. Könyv és Könyvtár XXVII. K. A Deb-
receni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Közleményei. Debrecen, 2005. 158-198. 

2 Az 1848-1849. évi magyar külpolitikára ld. Hanák Péter: A magyar szabadságharc és a 
Habsburg-monarchia elnyomott népei. (In:) Forradalom és szabadságharc 1848-1849. Bp, 1948. 
415-467.; Kenyeres Júlia: A szabadságharc és a nemzetközi politika. (In:) Forradalom és szabadság-
harc 1848-1849. Bp, 1948. 469-515.; Hajnal István: A Batthyány-kormány külpolitikája. S. a. r. 
Urbán Aladár. 2. kiadás. Közös Dolgaink. Bp, 1987. (első kiadása Bp, 1957); V Waldapfel E.: A füg-
getlen magyar i. m. (gazdag szakirodalmi tájékoztatóval); Erdődy Gábor: A magyar kormányzat eu-
rópai látóköre 1848-ban. Értekezések a történeti tudományok köréből. Bp , 1988.; Erdődy Gábor: 
Kényszerpályán. A magyar politikai gondolkodás 1849-ben. Bp, 1998.; Kosáry D.: Magyarország i. m. 
Bp, 1999.; Gergely András: 1848-ban hogy is volt? Tanulmányok Magyarország és Közép-Európa 
1848-49-es történetéből. Bp, 2001.; Erdődy Gábor: A Szemere-kormány külügyminisztere. (In:) Gróf 
Batthyány Kázmér (1807-1854) emlékezete. Szerk. Odor Imre és Rozs András. Baranyai Történelmi 
Közlemények 1. 2005. A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve. H. n , 2006. 129-159.; Urbán Aladár: 
Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöksége, fogsága és halála. Bp, 2007. passim. 



Franciaország 1848. februári forradalma komoly hatással volt a magyar 
reformerek sikereire: ez a hír mozdította ki a holtpontról az utolsó rendi or-
szággyűlés munkáját, s ez szolgált ürügyül Kossuth március 3-i felirati javasla-
tára. Az osztrák kormány már április elején rendezte diplomáciai kapcsolatait 
az új francia kormányzattal, így elvileg nem lett volna akadálya annak, hogy az 
önálló magyar külpolitika ebbe az irányba is tapogatózzon. Az első, egyelőre 
csak a lengyeleknek történő fegyverszállítással kapcsolatos magyar-francia tár-
gyalásokra 1848 májusában került sor, s a Franciaországgal való kapcsolatfel-
vétel ötletét is csak a hónap végén vetette fel Szalay László és Pázmándy Dénes, 
illetve Szemere Bertalan. Szalay a júniusi munkásfelkelés idején meg is fordult 
Párizsban, s valószínűleg kapcsolatba lépett a francia politikusok egy részével 
is.3 Kossuth július 11-i beszédében, amelyben a kormány álláspontját képvisel-
te, még fenntartásait hangoztatta a francia politikával kapcsolatban: „...én a 
francia nemzet iránt, mint a szabadság személyesítője iránt az óvilágban, leg-
nagyobb rokonszenvvel viseltetem, de éltemet az ő oltalmazásától vagy szövet-
ségétől föltételezve látni nem akarom. (...) Lengyelország is csak szimpátiára 
támaszkodott, a szimpátia megvolt, de Lengyelország nincs többé".4 

Augusztus 4-én a minisztertanácson Batthyány felvetette, hogy követet 
kellene küldeni Párizsba, de a javaslatot levették a napirendről.5 A képviselő-
ház az előző napon hozott határozatot arról, hogy egy osztrák-német konfliktus 
esetén Ausztria nem számíthat Magyarország segítségére, s ekkor már ismert 
volt Radetzky július 23-25-i custozzai győzelmének híre is. A követ személye is 
kérdéses volt. 

Augusztus végén aztán felpörögtek az események. A custozzai győzelmet 
követően várni lehetett, hogy a horvát határőrök egy része hazatér Eszak-Itáli-
ából, s ezt valamilyen eszközzel ellensúlyozni kellett. (Az aggodalom e tekintet-
ben alaptalan volt, hiszen Itáliából csupán egyetlen határőr zászlóalj tért haza.) 
Ugyanakkor Jules Bastide francia külügyminisztertől olyan jelzések érkeztek, 
hogy hajlandó lenne fogadni egy magyar követet. A kiküldést az is indokolta, 
hogy Nicolae Golescu román emigráns politikus ekkor írt egy olyan, a magyar 
hatóságok kezére került levelet, amelyből kiderült, Párizsban magyarellenes 
propagandát akar folytatni, s közben az itthoni román és szász politikusokat a 
magyarok ellen uszítja.6 

Bastide ajánlata augusztus 29-én már Pesten lehetett. így Kossuth titkára, 
Stuller Ferenc állította ki a követnek kiszemelt Teleki László gróf francia nyelvű 
megbízólevelét, amelyet Batthyánynak a 31-én Bécsbe utazó Teleki kézbesített.7 

3 Hajnal I.: A Batthyány-kormány i. m. 138-143. 
4 Kossuth Lajos összes munkái. XII. k. Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban. 

S. a. r. Sinkovics István. Bp., 1957. 436. 
5 Hajnal I.: A Batthyány-kormány i. m. 143.; Széchenyi István: Napló. S. a. r. Oltványi Amb-

rus. Az előszót írta Sőtér István. Fordította Jékely Zoltán és Győrffy Miklós. Bp., 1978. 
6 Hajnal /.; A Batthyány-kormány i. m. 133., 143-144. 
7 Közli Ováry-Avary Károly: Teleki László gr. párisi küldetése 1848-ban. A Háborús Felelősség 

II. k. (1931) 434., ennek nyomán Hajnal I.: A Batthyány-kormány i. m. 134. Fotómásolatát közli V 
Waldapfel E.: A független magyar i. m. 48-49. Francia és magyar szövegét közli uo. 50-51.; ennek 
nyomán Horváth Z.: Teleki László i. m. I. 214.; Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és 
nemzetőri iratai. A dokumentumokat válogatta, a jegyzeteket készítette, az előszót írta Urbán Aladár. 
Bp., 1999. II. k. 1152-1153. Teleki útba indulásáról Kossuth augusztus 30-án tájékoztatta Pulszky Fe-



Telekit és Batthyányt személyes barátság fűzte össze,8 ugyanakkor Teleki egyi-
ke volt a kormány politikáját rendszeresen támadó vezető ellenzéki politiku-
soknak. (Batthyány utóbb, a hadbíróság előtt azzal indokolta Teleki kinevezé-
sét, hogy el akarta távolítani Magyarországról.)9 Batthyány augusztus 29-i dá-
tummal ír ta alá a kinevezést, s utána még a bécsi francia ügyvivővel, Edmond 
de Lacourral is tárgyalt arról, vajon Magyarország várhatja-e önálló államként 
történő elismerését Franciaországtól. Az ügyvivő szerint először Magyarország-
nak kellene tisztáznia Ausztriához való viszonyát a világ előtt. Hivatalos jelen-
tésében ügy vélekedett, hogy Jellacic várható támadása esetén Magyarország 
rövidesen összeomlik.10 

Teleki szeptember 4-én indult el Bécsből, s valószínűleg 8-án érkezett meg 
Párizsba.11 Szeptember 13-án már fogadta őt Bastide külügyminiszter, de Teleki 
egyelőre csak tájékoztatta őt a magyarországi helyzetről. Ezzel egy időben elter-
jedt a hír, hogy a francia kormány Pascal Duprat publicistát akarja kinevezni ma-
gyarországi követéül. Teleki megérkezése és a Duprat megbízásáról szóló hír el-
terjedése aktivizálta az osztrák diplomáciát. A párizsi osztrák ügyvivő közölte 
Bastide-dal, hogy Magyarországnak a törvények értelmében nincs joga önálló 
külképviseleteket fenntartani.12 így aztán Bastide sajnálattal közölte Telekivel, 
hogy a továbbiakban csak előkelő magánszemélyként fogadhatja. Az osztrák 
ügyvivő még azzal is fenyegetőzött, hogy Ausztria Teleki követként való fogadá-
sát és Duprat kiküldetését casus bellinek tekintené. Bastide azt is Teleki értésére 
adta, hogy a francia külpolitikában Itália élvez elsőbbséget, s a Magyarországgal 
való szövetségkötéssel csak nyomást akartak gyakorolni Ausztriára. 

Teleki jól látta, hogy Franciaországtól aligha lehet aktív külpolitikát várni 
a közeljövőben, mert a politikusok energiáit az elnökválasztás köti le. A továb-
biakban úgy vélte, ha már elismerésre nem számíthat, meg kell próbálnia a 
közvélemény révén nyomást gyakorolni a kormányra. Érintkezésbe lépett a pá-
rizsi lengyel, román és cseh emigránsokkal. Komoly szerepet játszott abban, 
hogy a pánszláv eszméket pengető párizsi lengyel emigránsok nem Magyaror-
szág feldarabolásában, hanem a magyarok és nemzetiségek együttműködésé-
ben kezdték keresni a Habsburg-birodalom átalakításának útját. Igyekezett 
fegyvert szerezni és hazaszállíttatni. Lengyel tisztekkel tárgyalt magyarországi 
szolgálatvállalásukról; így neki „köszönhető" Henryk Dembinski altábornagy 
magyarországi szolgálatvállalása is. Az Ausztria és Magyarország közötti szakí-
tás után újabb és újabb memorandumokban fejtette ki a magyar álláspont tör-
téneti és jogi alapjait a francia kormánynak. Október végétől Párizs lett a ma-

rencet. Kossuth Lajos összes munkái. XII. k. Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban 
S. a. r. Sinkovics István. Bp., 1957. 839. V ö. még Urbán A.: Gróf Batthyány Lajos i. m. 274. 

8 Ld. erre Batthyány Telekihez intézett leveleit, közli őket Molnár András: „Viam meam 
persequor." Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig (1807-1848). Bp., 2007. passim. 

9 Károlyi Árpád: Németújvári gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró 
pöre. Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai. Iratok. Bp., 1932. I. k. 325-326.; II. k. 157. és 
459. V ö. Hajnal I.: A Batthyány-kormány i. m. 133. 

10 Közli és magyar kivonatban ismerteti Horváth Z.: Teleki László i. m. II. 147-150. Francia 
eredetiben és magyar fordításban közli Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki i. m. II. k. 1210-1214. 

11 Horváth Z.: Teleki László i. m. I. 217.; II. 151. 
12 Ld. erre Thom lovag, párizsi osztrák ügyvivő 1848. szept. 13-i jelentéseit Wessenberg báró 

osztrák miniszterelnökhöz és külügyminiszterhez, közli Horváth Z.: Teleki László i. m. II. 150-151. 



gyar diplomácia központja. Teleki küldte ki Torinóba Splény Lajost, vele tár-
gyalt Szalay László is újabb küldetéséről. Kossuth és az Országos Honvédelmi 
Bizottmány hozzá küldte megbízottait. 

Teleki küldetéséről az elmúlt évtizedekben több feldolgozás is született, s 
az általa írott 1848-1849. évi levelek és jelentések nagy részét is kiadták.13 A 
hazai és a külföldi levéltárak, illetve a magángyűjtemények azonban ma is rej-
tenek korábban csak fordításban, vagy egyáltalán nem ismert Teleki-iratokat, 
amelyek révén tovább árnyalhatjuk a Teleki kiküldetésének történetéről alko-
tott képünket. 

Teleki első párizsi jelentése 

Az elsőként közölt irat tartalma eleddig sem volt ismeretlen a magyar tör-
ténetírás előtt. Hajnal István a Batthyány-kormány külpolitikájáról írott mun-
kájában már közölte annak a Magyar Országos Levéltárban található kivona-
tát.14 Ezt a közlést vette át később Kemény G. Gábor.15 Az eredetit használta, 
sőt, idézett is belőle V. Waldapfel Eszter diplomácia-történeti monográfiája, de 
ez az utalás a szakirodalomban visszhangtalan maradt.16 Sőt, Horváth Zoltán, 
Teleki életrajzírója, miután a Hadtörténelmi Levéltár Abszolutizmuskori iratai 
között, Teleki László peranyagában megtalálta a jelentés hadbírósági célra ké-
szült német fordítását, ezt fordította vissza magyarra, s tet te közzé monográfi-
ájában, holott V Waldapfel Eszter munkáját kéziratban használta, s az az övé 
előtt két évvel jelent meg nyomtatásban.17 

A jelentésnek nincs címzettje, azonban a szövegben többször is szó esik a 
minisztériumról, azaz a kormányról, s a végén Teleki ettől kér utasítást. Miu-
tán azonban Teleki az ugyanezen a napon „Kedves Barátom!" megszólítású le-
velében arról ír, hogy a jelentés egy másik példányát Batthyány Lajosnak is el-
küldte, valószínűsíthető, hogy ennek a példánynak a címzettje Kossuth volt.18 

13 Ld. erre Vértesy J.: Teleki levelei i. m. 217—244. és 313—330.; [Horváth Jenő:] A szabadság-
harc magyai' diplomáciai levelei 1848-1849. A Háborús Felelősség. Diplomáciai és kortörténeti szem-
le. Vol. I. 1928-1929. Vol II. 1930-1931. passim; Eugene Horváth: Origins of the Crimean War. 
Documents Relative to the Russian Intervention in Hungary and Transylvania 1848-1849. reprinted 
from the South Eastern Affairs. Bp., 1937. passim; Deák Imre: 1848, ahogy a kortársak látták. A sza-
badságharc története levelekben. Bp., é. n. 1942. passim; V. Waldapfel Eszter: A forradalom és sza-
badságharc levelestára. III. k. Bp., 1955., III. k. Bp., 1965. (továbbiakban V Waldapfel E.: III-IV) 
passim; Pulszky Ferenc: Eletem és korom. S. a. r. Oltványi Ambrus. Magyar Századok. Bp., 1958. I. k. 
513-539.; Teleki László válogatott munkái II. 13-41.; Horváth Z.: Teleki László i. m. I—II. passim; 
Cso/'ba L.: Teleki László i. m. 

14 Hajnal I.: A Batthyány-kormány i. m. 136-137. Az eredetit ld. Magyar Országos Levéltár, 
(továbbiakban MOL) H 2. Kossuth Polizei Akten 131. 

15 Teleki László válogatott munkái II. 13-14. 
16 V Waldapfel E.: A független magyar i. m. 65-66. 
17 A német fordítást ld. Hadtörténelmi Levéltár, (továbbiakban HL) Budapest. Abszolutizmus-

kori iratok. Pesti cs. kir. rendkívüli haditörvényszék. 1851/10-63. Teleki László pere. Közli Horváth 
Z.: Teleki László i. m. I. 218-223., V Waldapfel kéziratának használatára Id. uo. I. 213. 31. jz. Meg-
jegyzendő, hogy Horváth egyáltalán nem hivatkozik pld. V Waldapfel 1848-1849-es levelestárára, ho-
lott annak III-IV kötetében több tucat Teleki-levél, illetve Telekire vonatkozó forrás jelent meg. 

18 MOL H 2. Kossuth Polizei Akten 131. Közli Hajnal I.: A Batthyány-kormány i. m. 135. A 
címzettet Kossuthtal azonosította Hajnal István is. 



Ezt erősítik meg a levél utalásai is („Istenre kérlek, ne feledj itt - magad ígéréd, 
hogy ha vész közéig felétek, hívni fogsz haladék nélkül, én ez életet itt ily körül-
mények közt nem fogom kiállhatni! - Küzdeni akarok!"); s ezt valószínűsíti az 
a tény is hogy Teleki 1848. augusztus 29-i meghatalmazó levele Kossuth titká-
rának, Stuller Ferencnek a tisztázatában maradt fenn. Batthyány egyébként 
megkapta Teleki levelét, mert perében viszonylag pontos tartalmi ismertetést 
adott róla.19 

1. 
Párizs, 1848. október 6. 

Teleki László gróf jelentése a franciaországi politikai viszonyokról és követ-
ként való el nem ismertetésének okairól 

Paris, október 6-án 1848. 

E levél hihetőleg nem kerülend idegen — ellenséges kezekbe, ezért szaba-
dabban szóllandok, mint tenni mertem eddig, — tartózkodás nélkül fejezendem 
ki nézeteimet. 

A francia kormánynak irányunkbai önviselete, vagy taktikája, vagy politi-
kája, vagy — nem tudom, már miként nevezzem azt az „izét", — úgy hiszem, 
méltán igen csodásnak tetszhetik. - Megérkezésemkor a külügyminiszter jól fo-
gad — Cavaignac20 általi elfogadtatásomat ígéri; — ígéri, hogy tüstént követet 
küldend Magyarhonba, a diplomáciai öszveköttetést velünk mindjárt tettlege-
sen megalapítandó. Mint magyarhoni követet, bemutat ja nekem Duprat Pas-
calt21, hogy vele értekeződjem, amint meg is történt; — kihíresztik a nemzet-
gyűlésben, Pascal úr diplomáciai misszióját; — azonban tüstént fordul a kocka, 
Pascal hivatalától megfosztatik, én pedig nem mint a magyar kormány követe 
mutattatom be a végrehajtó hatalom fejének, csak mint egyes ember — a ma-
gyarhoni nemzetgyűlés tagja; — csak a miniszterhez intézett levelemet fogad-
ják el, de megbízólevelemet nem. - Bizony, keresve sem talál az ember ezekben 
logikát! 

Okokat hallottam - mily okokat!... 
1-ör hogy a közvélemény hírlapok út ján Duprat úr ellen nyilatkozott. 
2-or hogy nem kellett volna Duprat úrak a dolgot mindjárt kikürtölni, s 

ezáltal akadályokat teremteni. 
3-or hogy Ausztria s Magyarország rossz viszonyban kezdenek állani 

egymással. 
4-er hogy Ausztria követe által kijelentetett, miszerint elfogadtatáso-

mat s egy francia követnek Magyarországba küldését hadizenés-
nek tekintendi. 

19 V ö. Hajnal /.: A Batthyány-kormány i. m. 133. 
20 Cavaignac, Louis-Eugène (1802-1857), francia tábornok, 1848-ban hadügyminiszter, a júniu-

si munkásfelkelés idején diktátor, majd kormányfő, 1848 decemberében köztársasági elnökjelölt. 
21 Duprat, Pierre-Pascal (1815-1885), republikánus képviselő, 1848 nyarán kiszemelt magyar-

országi francia diplomáciai ügynök. 



5-ör hogy a magyarhoni dolgok az olaszhoniakat komplikálnák, s tehát 
a kettőt külön kell választani, s egymás után tárgyalni. 

6-or hogy most még csak fenyegetőzni akartak a mi szövetségünkkel, 
de fenyegetésen túlmenni nem. 

7-er hogy megbízólevelemet a nádor nem írta alá. 
Mindezeket már megírtam, körülményesen; - de azon esetre, ha leveleim 

elvesztek volna, szükségesnek láttam pár szóval ismételni. 
Kérdem, mi súlya lehet ezen okoknak?... hiszen azok részint nem okok, 

részint ellentétben vannak egymással. Hiszen ha Duprat ú r nem jó választás 
volt, s ellene a közvélemény, mint szocialista ellen felzúdult, lehetett volna 
mást tenni helyébe! - hiszen ha helytelenül volt kikürtölve a dolog, színleg fel 
lehetett volna vele hagyni s mégis tenni!... hiszen Frankhon nem áll Ausztriá-
val szorosabb viszonyban, mint Magyarhon; s midőn Ausztria ideküldetésemet 
nem merte hadüzenésnek tekinteni, miként merne Frankhonnak hadat izenni, 
ha engem elfogad?... Aztán meg, egy frankhoni respublikái kormánynak ily had-
izenéstől félni!... ennek nincs neve! - S ha igaz, hogy Magyarország rossz vi-
szonyban áll Ausztriával van-e a francia köztársaságnak oka efelett aggódni? ... 
ha az olasz dolgok a magyarokkal komplikáltatnak, árt-e ez a respublikának, 
árt-e Olaszhonnak? ... Ha csak fenyegetődzni akartak, miért hívtak ide, miért 
nevezték ki a követet? ... habár megbízó levelemet István főherceg nem írta is 
alá — miért nem fogadtathatnám el úgy, mint miniszteri megbízott — hiszen 
én nem kívánok többnek látszani, mint mi vagyok!... Hányszor adtam elé mind-
ezeket!... hiában! - Közben jőnek az újabb események, — s én felszólítom a kül-
ügyminisztert egy békés lépésre; — felszólítottam: tekintse létünket ténynek, 
jelentse ki, miként ő a függetlenségünket biztosító törvényt visszavonhatlan-
nak tekinti, s annak megsemmisítését nem engedi; — s bírja diplomáciai össze-
köttetései által Európa szabadelműbb kormányait hasonló nyilatkozattételre 
— hiában!... Ily nyilatkozat békét biztosít, ennek elmulasztása elkerülhetlenné 
teendi a háborút; — mert ha Ausztriában az abszolutizmus megfészkeli magát, 
miként lehetend aztán a respublikának — ha valóban az akar maradni, ami -
azzal egyetérteni? .... Kifejezém mindezt, hiában! ....majd később, mondá a mi-
niszter, mintha vízbe fúladónak valaki mondaná: majd két hét múlva kihúzlak 
a vízből! ... később!... miért később, miért nem lehet most? ...minden, mit 
Bastide mondott, csak ismétlés volt, — a fentebbi 6 ponton túl nem terjeszke-
dett. — Ugyekezni fogok azonban okait magam fejéből pótolni. 

E kormány igen el van foglalva az olasz kérdésen kívül még egy más kér-
déssel: ki lesz majd a köztársaság elnöke?... Ez attól függ: miként fog választat-
ni?. .. Ha a nemzetgyűlés választ, úgy elnök talán Cavaignac lesz, - ha a nép vá-
laszt közvetlenül, úgy Louis Bonaparte22 bizonyosan elnök. A nemzetgyűlés ezt 
látja, s bár nem ohajta Bonapartét elnöknek, mégis hihetőleg azt határozandja, 
hogy a nép válasszon. Mert ha mást határozand, akkor a nép fellázad. - Ez bi-
zony elég okot adhat aggodalmakba merülésre. Természetes, hogy a különféle 
pártokra (hisz Frankhon sokféle pártokra van szaggatva) - tekintettel kell len-

22 Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), I. Napoleon unokaöccse, 1848-1851 között 
Franciaország elnöke, 1852-1870 között III. Napoleon néven francia császár. 



ni, s a külviszonyokban elhatározó lépés az elnökségre nézve árthatna. - Igaz, 
hogy az elnökségre nézve Cavaignac forog kérdésben, a külviszonyok pedig Eu-
rópa sorsát döntik el, de mindemellett is nem kevésbé igaz, hogy az elnökség 
kérdése miatt, mely éppen most tárgyaltatik, a külügyi kérdések kissé háttérbe 
szorultak. A jelen kormány igen el van foglalva önmagával, amint ezt Frankhon 
már észre is vette, pedig a kormányra nézve nem üdvös, hogy észre vette, mert 
a népek egyesek önzését nehezen bocsátják meg. 

A kormány fél a szocialistáktól, — s annyi mozgalmak közt egy kis stabili-
tásra szeretne szert tenni; — s ez ellen nincs kifogásom. - Emiatt jó egyetértés-
ben kíván maradni a konzervatív elemmel, mind Frankhonban, mind Frankho-
non kívül. Mennyire terjedend az áldozat, melyet a jó egyetértésnek hozand, 
nem tudom, óhajtóm az ő s a szabadság érdekében, hogy igen nagy ne legyen, -
óhajtóm, hogy állandósítási nemes törekvései között a kormány meg ne feled-
kezzék lételének alapjáról, meg ne feledkezzék a forradalomról, melynek szü-
löttje! ... meg ne feledkezzék februárról. - Nekem úgy látszik, hogy az alap már 
kissé megrendült, s ha nem csalatkozom — ha e tekintetben ezután is nem he-
lyes taktikát követend a kormány — akkor két esemény közül egynek okulásul 
be kell következni: vagy legyőzendi a konzervatív párt a februári eszméket, s 
akkor Frankhonból ismét monarchia lesz, s a régi játékot folytatandja, vagy pe-
dig február leend a győztes; de ez esetben is bukni fog a jelen kormány - szél-
sőbb párt embereinek lesz kéntelen helyét átengedni, mert a nemzet őt meg-
tagadandja. 

Bámulatos balvélemény, hogy az ellenforradalom a forradalomnak istápul 
szolgálhat!... Ez buktatta meg Fülöp Lajost.23 - Hogy király ily tévedésbe könnyen 
eshetik, meg tudom fogni, de respublicanusok!...ez hihetetlen!... Mit reményi -
het valaha a francia respublika kormánya a kamarillától?... s mégis kíméli!... a 
szélsőbb párt ellenében pedig elegendő biztosítékának tekinti a júniusi napo-
kat, a párisi ostromállapotot! 

A kormány a béke fenntartásában keresi dicsőségét. - Igen helyes!... de a 
békét csak erély tar that ja fel; - a jelen békeszerető kormány rendszere okvetle-
nül háborúra vezet. A kormány emberei már talán magok is hinni kezdik, hogy 
mediációjoknak24 nehezen lehet sükere, s hogy azt Ausztria egészen másképp 
értelmezte, mint Ők. - Háborút jóslanak. Ausztria irányában ellenséges szellem 
kezd nyilatkozni. - Én egyátaljában igen csekély véleménnyel vagyok a francia 
kormány legtöbb tagjai tehetségéről. Cavaignac tisztán katona, s úgy sem a leg-
kitűnőbbek közé tartozik. Bastide a külügyhez keveset ért, s egyátaljában ne-
héz felfogású, háromszor-négyszer kell neki ugyanegy dolgot elmondani, míg 
megérti; - nemigen kíváncsi dolgainkkal megismerkedni, Magyarhon függet-
lenségét nem hozza kétségbe, de nem is aggódik felette. Lamoriciére25 jól foga-
dott, de őt inkább csak katonai dolgok érdeklik. — E kormánytól keveset re-

23 Lajos Fülöp (1773-1850), 1830-1848 között Franciaország királya. 
24 közvetítésüknek 
25 Lamoriciére, Louis-Christophe-Léon Juchault de (1806-1865), francia politikus, 1830-1847 

között Algériában szolgált, 1848-1849-ben az alkotmányozó, majd a törvényhozó nemzetgyűlés tagja, 
1848-ban Cavaignac kormányában hadügyminiszter, 1849-ben Tocqueville külügyminiszter megbízá-
sából Oroszországban jár diplomáciai kiküldetésben. 



ménylek, — mit sem mernek. — Csak az olaszhoni dolgok adhatnak itt a mi 
dolgainknak is más fordulatot. Eziránt azonban részletekbe nem ereszkedem, 
mert a hírlapi újdonságokat nem akarom ismételni, titkokba pedig nem avat-
ta t tam. A kongresszus eszméje itt nagy ellenszenvre talál a kormánynál is. -
Nehéz előre látni a jövőt, annyit azonban megjósolhatok, hogy a kormány vagy 
változtatni fogja politikáját, vagy maga fog változni, s pedig néhány hét alatt. 

Párisnak ijesztő tekintete van. Soha még csendesebb nem volt; de csalja 
magát az, kit ily csend megnyugtat. Én öszveesküvést - legalább koalíciót sej-
tek a kormány ellen. Igen hiszem, hogy Bonaparte és a vörösök kezet akarnak 
fogni a mostani kormány ellen, s azon esetben a katonaság szellemében nem-
igen lehetne bízni, mert az a Bonaparte névhez igen ragaszkodik, mint az utol-
só követválasztások is bizonyítják. - A nemzetgyűlésben nincs a kormánynak 
biztos többsége. Ezt a szavazásból látni. Vegyük fel például az egy vagy két 
kamra kérdését. E kérdésnél a kormány a legszélsőbb baloldallal szavazott a 
konzervatívek ellen, s 530 szavazattal győzött 289 ellen. S vegyük fel az október 
2-án történt szavazást Buvignier26 Olaszhont illető indítványa következtében, 
amikor a kormánypárt a konzervatívekkel együtt egyszerű napirendre szava-
zott a szélső baloldal ellen, s 441 szavazattal győzött 336 ellen. Világos, hogy 
sem azon 289 tag, ki két kamra mellett szavazott, sem a 336 tag, ki az olasz 
ügyben motivált napirendet kívánt, nem számíttathatik a tiszta kormánypárt-
hoz. Már most vegyük fel, hogy a nemzetgyűlések 800 olyan tagja van, ki az ülé-
sekben részt szokott venni, s számítsunk le az 530-ból 336-ot, marad 194, vagy 
számítsunk le 441-ből 289-et, marad 152; — 152-194 tagból álló párt pedig — s 
ha még százzal többet vennénk is fel, - bizony nem adhat biztos állást. 

Nehéz volna megjósolni, ki fog itt a legközelebbi időkben szerepelni, -
Thiers27 és Lamoricière kombinációról is szólnak már az emberek; - én Thiers-t 
még most sem gondolom lehetőnek. E kombináció Frankhont a monarchia felé 
húzná (ámbár itt most minden ember republikánusnak mondja magát, s így 
Thiers is) - de meglehet, háború által akarná magát népszerűsíteni. Bona-
parte-nak, amint mondám, az elnökségre alapos reménysége lehet; - nem sze-
mélyessége miatt , igen csekély tehetségűnek mondják minden tekintetben, ha-
nem mert a Bonaparte ház fejének tartatik. Ez esetben a monarchiát nem tar-
tom annyira lehetőnek, mint a vörös respublikái kormányt, úgyszólván a 792-i 
convention nationale28 folytatását. 

Franciaországnak nincs nagy embere, ez a baj!... Lamartine29 is inkább 
szónok és költő, mint státusférfiú, s mindamellett is, hogy személyességét igen 
érdekesnek találom, úgy hiszem, szerepe legjavát eljátszotta. Érdekkel viselte-
tik dolgaink iránt, - úgy találja, hogy igazunk van, fél az osztrák reakciótól, de 
azért még eddig nem sokat tet t ügyünk mellett. - Interpellációra működöm, de 

26 Buvignier, Isidore (1812-1860) francia képviselő. 
27 Thiers, Louis-Adolphe (1797-1877) képviselő, történetíró, több ízben miniszter és miniszter-

elnök, 1871-1873 között köztársasági elnök. 
28 nemzetgyűlés 
29 Lamartine, Alphonse de, (1790-1869), költő, történetíró, 1848-ban a francia kormány kül-

ügyminisztere, köztársasági elnökjelölt. 



nem szeretnék egy Buvignier kezébe jutni, s a Ledru Rollin30 féle emberek a 
nemzetgyűlésben még mindig sok ellenszenvet ébresztenek, - ezekhez nem me-
rek még folyamodni. Az interpelláció veszélyes eszköz, mert ha nem sükerül, 
nagyon árthat az ügynek, mely mellett használtatik. Azért vigyázva működöm. 
- Úgy látszik, L'Herbette-nek31 van kedve ily interpellációra, és ha nem csalat-
kozom, Drouyn de Lhuys-nek32 is, kinek egyébiránt a kormányra is van némi 
befolyása. Valamelyik a kettő közül hihetőleg szólni fog, ha szükség lesz reá. -
Jó barátságban vagyok velők, valamint néhány más követtel is. Drouyn de 
Lhuys-ről igen hihető, hogy külügyminiszter lesz, minden esetre többet várnak 
tőle, mint a mostani külügyminisztertől. O jelenleg a külügyi bizottmány tagja, 
s igen nagy részvétet mutat dolgaink iránt. 

A hírlapok közül a National-lal33 vagyok legjobban; szerkesztőét [sic!] na-
ponta látom - Gerando34 ott jól működött, ki egyébiránt a külügyminiszterre 
most kevesebb hatással van, mint azelőtt, mit igen nagyon sajnálok. Úgy lát-
szik, azzal gyanúsítják őt, hogy inkább magyar, mint francia. - A Presse35 és a 
Journal des Débats36 irányunkban igen ellenséges indulatot tanúsítanak. A 
Presse kifakadásaival keveset gondolok, jelleme világszerte ismeretes; - a Jour-
nal des Débats már egy kissé fontosabb. Október 4-én egy igen rossz szellemű 
cikk jelent meg hasábjain a magyar dolgokról, melyre egy-két reklamációt ad-
tam be, még nem tudom, elfogadandja-e?... holnap fogja adni, ha elfogadja. - Az 
itteni lengyelek közül sokan látogattak meg. Szeretnének Magyarhonba menni, 
s küzdeni mellettünk; - vannak köztök igen ügyes tisztek. E tekintetben írtam 

30 Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste (1807-1874), ügyvéd, radikális képviselő, köztársasági el-
nökjelölt, 1849 júniusában Londonba menekül, 1871-ben hazatér. 

31 LTIerbette, Armand Jacques (1791-1864), francia képviselő. 1848. július 5-én felszólalt a ha-
vasalföldi román forradalom támogatása ügyében is. Kovács Endre: Szabadságharcunk és a francia 
közvélemény. Bp., 1976. 303. V ö. Pulszky F.: Életem és korom i. m. I. 479. és 517. 

32 Drouyn de Lhuys, Edouard (1805-1881), diplomata, 1842-1848 között képviselő, Louis Bo-
naparte kormányában külügyminiszter, 1849 júniusában diplomáciai küldetésben Londonban jár. 
1851-1852-ben, 1855-ben és 1862-1866-ban ismét külügyminiszter. 

33 A „Le National" 1830-ban indult, a francia mérsékelt baloldal egyik vezető orgánuma volt, 
jelentős szerepet játszott az 1848 februári forradalom eszmei előkészítésében; 1848 nyarán Cavai-
gnacot támogatta. A lap kezdettől nagy rokonszenvvel írt a magyarországi eseményekről. Kovács E.: 
Szabadságharcunk i. m. 21-23., 115-116., 151., 160, 165. 

34 Gerando, Auguste de (1809-1849), francia publicista és történész, a Magyar Tudós Társaság 
tagja, Teleki Emma grófnő férje. Életére ld. Rubin Péter: Francia barátunk, Auguste de Gerando. 
(1819-1849). Irodalomtörténeti Füzetek 105. Bp, 1982.; Christine Adriaenssen: Auguste de Gé-
rando. Ein französischer Zeuge der ungarischen Reformära (1819-1849). Studien zur Geschichte 
Südosteuropas Bd. 6. Frankfurt am Main - Bern - New York - Paris, 1991. - De Gerandonak a fran-
cia belpolitikai helyzetről tájékoztató cikkei a Kossuth Hírlapja 1848. július 16-i, 26-i, augusztus 6-i, 
12-i és szeptember 20-i számaiban jelentek meg. Rubin P: Francia barátunk i. m. 110, 115-116, 
167. Gerando valamikor augusztus 18. után elhagyta Párizst mert legkésőbb 29-én már Pesten volt. 
Ezt követően szeptember 14-én Pozsonyból küldött jelentést Bastide külügyminiszternek, majd vissza-
tért Párizsba. Uo. 118-123. - Szalay László, a magyar kormány frankfurti küldötte 1848 nyarán az-
zal is megbízta Gerandót, hogy Kossuth cikkeit francia fordításban tegye közzé a Le National hasáb-
jain. Ilyen cikkek megjelenésének azonban nincs nyoma. Uo. 116. 

35 A „La Presse" az 1840-es években indult, 1848 nyarán Louis Napoleon Bonaparte-ot támogatta. 
Egyike volt a legnagyobb példányszámú lapoknak. Kovács E.: Szabadságharcunk i. m. 21-23, 151. 

36 A „Le Journal des Débats" a nagypolgárság érdekeit képviselte, 1848 nyarán Cavaignacot tá-
mogatta. A lap kimondottan ellenséges volt a magyar szabadságharccal szemben. Kovács E.: Szabad-
ságharcunk i. m. 21-23, 135-137. 



már, s a minisztérium rendeleteit várom; - mert útiköltségre is volna néme-
lyeknek közülök szüksége. Én nem adhatok nekik pénzt. Néhány tüzérségi, 
état major-i s genie tisztet37 is találni köztök, ezek közt az ügyesebbeket talán el 
lehetne fogadni. - Congreve-rakéta38 csináló is van kettő, ezeket Ordódy39 szer-
zette. Egyébiránt Lamoricière nekem azt állította, hogy a Congreve-rakéta mit 
sem ér, s a francia hadseregben többé nem használtatik. Kérdeztem tőle, valljon 
megengedné-e a kormány, hogy francia tüzéri, état major-i és genie tisztek ná-
lunk mint volontairek40 szolgáljanak?... mert találkoznék köztök néhány, ki ez 
engedelmet használni hajlandó volna. 0 a külügyminiszterhez utasított; ez 
iránt is tehát a lassú Bastide úrral kell végeznem. A magyar minisztériumtól is 
várok eziránt parancsot. — 50.000 puskával kínáltak, melyek közt 10.000 per-
cussiós41 és 40.000 tűzköves — darabja 33 franc, azaz 13 ft. 12 x p[engő] p[énz]-
ben. Úgy hiszem, nemigen drága. Mondtam, hogy a fegyverre hihetőleg szüksé-
günk lesz, s tartsák itt. Parancsoljon eziránt a tisztelt minisztérium, - a puskák 
árát, ha nem csalatkozom, itt keilend kifizetni. Mindenesetre megvizsgáltat-
nám, mielőtt szerződésre lépnék, de előbb felhatalmazást kell kapnom a mi-
nisztériumtól, s aztán pénzt. - 36 francon darabját még más 50.000 lőszert is 
könnyen kaphatnék, legalább [is] ígértek. - De mi úton-módon lesz aztán a fegy-
ver Magyarhonba szállítandó ez a kérdés. 

Az itteni olaszok közül 3-an e napokban látogattak meg; jó szellemben 
nyilatkoztak Magyarország iránt. Fel fogom velők a barátságot tartani. Go-
lescoval42, az oláhországi43 küldöttel már többször találkoztam. Egy Mandl44  

nevű úr által ismerkedtem meg vele, ki ez évben Pesten volt, s miniszterelnö-
künket ismeri. Soha dühösebb oláhot nem láttam Golesconál; - azonban már 
szelídülni kezd, s átlátni, mily hiba volna az oláhok részéről Magyarhont ellen-
ségnek tekinteni, midőn az oláhoknak az abszolutizmus ellen nem lehet biztosb 

37 vezérkari és mérnökkari tisztet 
38 A rakétaelven működő röppentyűk közül a Congreve-típusúak háromlábú állványon álltak, 

és gránátokat lőttek ki. A gránát mögé nem robbanó, hanem lassan égő, toló hatású lőportöltetet sze-
reltek, amely begyújtás után előrehajtotta a lőszert. A röppentyűk találati pontossága fele akkora 
volt, mint a csöves lövegeké, de könnyen felállíthatók és mozgathatók voltak. Hegyi, utcai és várhar-
cokban jól lehetett használni őket, s erőteljes fény- és hanghatásuk miatt alkalmasak voltak a lovas-
rohamok megzavarására is. A cs. kir. hadseregben a Congreve-röppentyúk Augustin tábornok által 
továbbfejlesztett változatát használták. Ld. Acs Tibor: Rakétavita a Magyar Tudományos Akadémián 
1847-ben. (In:) Haditechnika-történeti és katonaorvoslás-történeti konferencia. Szerk. Varga A. Jó-
zsef. Bp., 2000. 47-71. 

39 Ordódy Pál (1822-1885) 1848-ban a közlekedési és közmunkaügyi minisztérium fogalmazója, 
majd Szalay László frankfurti, később Teleki László párizsi megbízott titkára, 1849-ben országgyűlé-
si képviselő. 

40 önkéntesek 
4 1 Kémiai gyújtású (lőkupakos vagy csappantyús) 
42 Golescu (Golesco), Alexandru G. (1819-1881), melléknevén Negru (fekete), román politikus, 

1848. augusztusában Magyarországon át Bécsbe, onnan Párizsba utazik. 1870-től román miniszterel-
nök. - Golescu 1848. augusztus 17-én Bécsből magyarellenes hangvételű levelet írt erdélyi román ba-
rátainak, ám a levél a magyar hatóságok kezébe került. Erről Szemere Bertalan belügyminiszter au-
gusztus 24-én tájékoztatta Mikó Imrét. Közli Deák I.: 1848 i. m. 190. 

4 3 havasalföldi 
44 Mandl Lajos (1812-1881), magyar származású párizsi orvos, publicista, 1848 nyarán a fran-

cia kormány félhivatalos megbízottja Havasalföldön, Magyarországon és Bécsen keresztül tér vissza 
Párizsba; 1849 nyarán Magyarországra küldik. 



szövetségesük, mint Magyarhon. Ily szövetségnek azonban legfőbb feltétele, 
sine qua non-ja45 az: hogy egymás határait respektáljuk; s az oláhországiak az 
erdélyi oláhokat ne lázítsák el ellenünk. E kívánatot most már ő is méltányos-
nak látja. 

Mielőtt bevégezném e hosszú levelemet, arra esdek a tisztelt minisztéri-
umtól engedelmet, hogy innét legalább néhány hétre eltávozhassam. - It t most 
úgysem fogok nagy sükerrel működhetni, Magyarországban pedig szükség le-
het reám, - szükség van minden jó honfira. Ott legalább a csatatéren küzdhe-
tek, mint közvitéz, áldozhatok hazámnak véremmel!... e kényelmes élet itt -
amíg Ma^yarhont veszély fenyegeti, nekem kínpad!...melyet nem fogok kiáll-
hatni. - Én megőrülök itt, — s hasztalan őrülök meg. — Hiszen pár hét múlva, 
ha szükséges lesz, ismét visszajövök, addig pedig úgysem tudnám, mit tegyek. -
Irgalomért esdek, hadd mehessek hazámat védni! 

Eredeti tisztázat, aláíratlan. „Vide 131 IPz." Magyar Országos Levéltár. H 2. Kossuth Polizei Akten 
258. 

Teleki politikai helyzetmegítélése 1849. májusában 

Teleki következő, Frederick William Browne őrnagyhoz intézett levele 
szintén nem egészen ismeretlen a magyar történetírásban. Az eredetileg való-
színűleg francia nyelvű levélnek a haditörvényszéki célra készült német fordí-
tását Horváth Zoltán közölte Telekiről írott életrajzának II. kötetében, az ok-
mánytárban.46 A német fordítás mellett azonban megtalálható a korabeli ma-
gyar fordítás is, azonban Horváth mégsem ezt közölte; hogy miért nem, csak ta-
lálgathatjuk. Valószínűsíthető, hogy a magyar fordítás csak azt követően került 
elő a levéltári rendezési munkálatok során, hogy Horváth használta ezt az 
anyagot. Ezt valószínűsíti az is, hogy Teleki egy másik, szintén Browne-hoz in-
tézett levelét ugyancsak a német fordítás alapján, magyarra visszafordítva kö-
zölte, holott az adott állagban szintén megtalálható az annak francia nyelvű 
eredetijéről készült másolat.47 

Az itt közölt magyar szöveg érdekessége, hogy az a Teleki által aláírt, s a 
magyar kormányzathoz eljuttatott „hivatalos" fordítás, amelynek alapján a Te-
leki haditörvényszéki iratai között található másolat is készült. Sőt, valószínű-
síthető, hogy magának a német fordításnak a készítője is ezt vette alapul. Ezt a 
szöveget a közelmúltban elhunyt Füzes Miklós publikálta tíz évvel ezelőtt, 
azonban annyi félreolvasással, hogy az gyakorlatilag lehetetlenné teszi a közlés 
használatát. Emellett nem tartotta szükségesnek közölni a kézirat szélén talál-
ható, Kossuthtól származó, néha kissé éles megjegyzéseket; sőt, közléséből úgy tű-

45 elengedhetetlen feltétele 
46 Horváth Z.: Teleki László i. m. II. 181-183. 
4/ Horváth Z.: Teleki László i. m. I. 280-281. Erre mutat az is, hogy mind a május 26-i levél 

magyar fordításán, mind a június 16-i levél francia szövegén és magyar fordításán utólagos, kézzel 
írott fóliózás látható. Horváth a közléshez fűzött jegyzetben feltételezte, hogy az eredeti angol nyelvű 
lehetett. Uo. 289. 25. jz. 



nik, mintha másolatról, nem pedig tisztázatról lenne szó.48 Mindez azért érdekes, 
mert ezek alapján úgy tűnik, hogy Teleki nem elégedett meg azzal, hogy időről-idő-
re eljuttassa a maga hivatalos vagy félhivatalos jelentéseit Kossuthhoz vagy a kor-
mányhoz, hanem — legalábbis Browne esetében — szükségesnek tartotta az általa 
kiküldött diplomáciai ügynök(ök)höz írott leveleit is megküldeni. 

2. 
Párizs, 1849. május 26. 

Teleki László levele Frederick William Browne őrnagyhoz49 a francia bel- és 
külpolitikai kilátásokról, az orosz intervenció franciaországi visszhangjáról50 

Páris, május 26-án 49. 

Elindulása óta a dolgok itten igen változtak. A közvélemény általánosan 
mellettünk nyilatkozik, az orosz intervencióval mindenki foglalatoskodik. Az 
interpellációk eredményét az újságokban olvashatja. Át kezdik már látni, hogy 
az orosszali háború kikerülhetlen. Mit fog tenni Bonaparte, nem tudom. Azon-
ban ha lenni akar, politikáját változtatni kell. A mostani minisztérium holt te-
tem, annyi bukások után maga is azon nézetben van, hogy le kell lépnie. Ki kö-
vetkezik utána? Szocialistáknak több hatalmok van, mint gondolni lehetett vol-
na. Led.ru Rollin nagyot nőtt, mert immár bizonyos, hogy hatalmas és vállalko-
zó minoritás Frankhonban. Párizs népességének többsége és hadiereje pártjához 
tartozik.51 Ily ellenzék mellett, ha ki hatalomhoz nem jut, hülle. Az úgynevezett 
becsületesek előtt két út áll, coup d'état52 vagy háború; az egyik, mert a véle-
mény szabad kijelentését lehetleníti, elzárja53, a másik, mert ez a hadisereg 
szimpátia megnyerésére a legbiztosabb út. Azonban coup d'état szerintem való-
színűleg Vincennes-be54 vezetne, így tehát tulajdonképpen egy út a háború. Ha 
rögtön ezen nem indulnak el, úgy a vörösöké lesz a diadal. Ledru Rollin chance-ai 
napról napra növekednek.55 Odillon Barrot56 becsületes ember, nagy rokon-

48 Füzes Miklós: Batthyány Kázmér gróf dilemmája (A magyar külpolitika alternatívái 1849. 
április-júniusában). (In:) Baranya. Emlékszám az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteleté-
re. Szerk. Ódor Imre és Lengvári István. 1998-1999. XI-XII. évfolyam. Pécs, 1999. 220-221. 

49 Browne, Frederick William, angol polgárőr százados, 1849. március 7-én Pulszky Ferenc és Tele-
ki László Párizsból Magarországra küldi, Teleki egyben őrnaggyá lépteti elő. Áprilisban Magyarországra 
ér, április 23-án a hadügyminisztérium megerősíti őrnagyi rangját. Április végén diplomáciai feladattal 
Isztambulba küldik, ahol ellátja a magyar érdekek képviseletét. Augusztus elején Andrássy Gyula 
gróf, a magyar kormány megbízottja Piemontba küldi. Életrajzára Id. Bona Gábor: Tábornokok és 
törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. 3., átdolgozott, javított és bővített kiadás. Bp., 2000. 
266. (Francis keresztnévvel) 

50 Teleki május 24-én, 25-én és 28-án Pulszkyhoz intézett leveleiben az alábbi levélben foglal-
takhoz hasonló nézeteket fejtett ki. A Háborús Felelősség II. 88-90.; V. Waldapfel E.: III. 389-392., 
411-412. 

51 Kossuth megjegyzése: „? hohó! Szépen!" 
52 államcsíny 
53 Kihúzva: megakadályoztatja 
54 Ti. az állambörtönbe. 
55 Kossuth megjegyzése: „A tömlöcbejutni." 
56 Barrot, Camille Hyacinte Odillon (1791-1873), francia ügyvéd és politikus, 1830-1848 között 

a liberális ellenzék egyik vezetője, 1848 decemberétől 1849. október végéig miniszterelnök. 



szenvvel van honunk iránt; de erélyes lépésre nehezen határozandja el magát; 
köre visszatartja. Drouyn de Lhuys a szent alliance57 embere, szívében az orosszal 
tart. Egyébiránt most már csak tituláris58 miniszter. Barrot is ellenszenvvel van 
iránta. Diplomatikai lépések az orosz intervenció megakadályoztatására már té-
tettek, és még erélyesebbek fognak talán tétetni ezentúl, ezt hiszem. Eziránt 
majdnem kezeskedhetném. De az események nagyot nőttek már, diplomatikai le-
velezések borítékaiban nem férnek el, papírlapok aligha hátráltatandják az oroszt. 
Tett kell, nem szó. Kell, múlhatlan, s tehát be fog következni. Frankhon az eddigi 
nyomorult politikát tovább nem tűrendi! Az orosz manifesztum egyenesen Frank-
hont fenyegeti, a mérséklet emberei, mint Cavaignac és Lamoricière is úgy látják, 
csak az a kérdés, a háború Frankhon határain legye-e, vagy messzebb? miután 
Frankhon frigyeseit59 leverték vagy elébb? Beszélnek Bugeaud60 minisztériumról; 
az egyenese coup d'état-t jelent, nem hiszem. A coup d'état egyébiránt kikürtölve 
holnapra, mondják, az elnök császárrá lesz, alig hihető, de igen-igen sokan hiszik, 
úgyszólva a többség. Emeute-hez61 közelebb állunk, mint valaha. Emeute után 
pedig vagy empire vagy terreur.62 Haliám Drouyn de Lhuys követ leend Lon-
donban, ez mit jelentsen, nem tudom. Röviden mit tudék, elmondám, minden-
esetre kész legyen nagy eseményekre. A kamara votuma63 következtében hi-
szem, hogy a minisztérium lépéseket tesz a Grabbe64 által kötött frigy65 felbon-
tására. Ha nem - áruló. Járjon utána, úgy hiszem, az Aupick66 politikája megvál-
tozott, és nem álland többé utunkban. Használja fel, amennyire lehet, a mostani 
alkalmat a déchéance67, mint már meg is írtuk, csakugyan igaz, notifikáltam68 a 
francia kormánynak s a hírlapok jelentésemet adták.69 A kormányforma még 
nincs elhatározva. Ami beszédeket adtak a minisztereink szájakba, hamisítot-
tak. Miolta az orosz közelít, sokkal több hamis híreket koholnak, mint azelőtt. 
A diplomácia egyenesen ebbe jár, különösen az orosz és az osztrák. Tegye erre 

57 Ti. a Szent Szövetségé. 
58 címzetes 
59 szövetségeseit 
60 Kossuth megjegyzése: „Meghalt." - Bugeaud, Thomas Robert (1784-1849) francia marsall, 

1840-1848 között Algéria kormányzója, 1848-1849-ben az alpesi hadsereg parancsnoka. 
61 zavargás 
62 vagy császárság vagy terror. 
63 szavazata 
64 Grabbe, Pavel Hrisztoforovics (1787-1875; 1866-tól gróf), orosz altábornagy, főhadsegéd, 1849 

tavaszán I. Miklós cár diplomáciai különmegbízottja, a magyarországi nyári hadjáratban egy önálló 
hadoszlop parancsnoka, később lovassági tábornok, a doni kozákok atamánja, az államtanács tagja. 

65 Oroszország és a Török Birodalom 1849. május l-jén Baltalimánban megállapodást kötött a 
dunai román fejedelemségek közös megszállásának meghosszabbításáról. Az egyezmény törvényesí-
tette az ottani orosz jelenlétet, s egyben előkészítette magyarországi orosz intervenciót is. Közli 
Roumanie d'Andrinople a Balta-Liman 1829-1849. Règne de Bibesco. Correspondance et documents 
1843-1856. Par le Prince Georges Bibesco. Paris, 1893. Tome Premier. 438-440. V ö. még Ian W. 
Roberts: Nicholas I and the Russian Intervention in Hungary. London, 1991. 116. 

66 Aupick, Jacques (1789-1851), francia tábornok, 1848 júliusától a francia kormány isztambuli 
követe 

67 Az 1849. április 14-én kimondott trónfosztás 
68 Jegyzék által tudattam. 
69 Teleki 1849. május 22-én a francia külügyminiszterhez intézett levelét magyar fordításban 

és francia eredetiben közli Horváth Z.: Teleki László i. m. II. 279. és 288-289. A levelet közölte töb-
bek között a Le National 1849. május 24-i 63. száma. 



különösen figyelmessé a törököt, hazudtolja meg a rágalmakat. A szlávokkal jó 
egyetértést ajánlom. Ott Ön együtt találandja pártok fejeit. Nem akarunk supre-
matiát70 gyakorolni más fajok felett. Népek egyenlősége és testvérisége a politi-
kánk. Terjessze elejükbe mentül többször. Ha egyesülünk, úgy minden inter-
venció mellett is legyőzhetlenek leszünk. Riegerrel71 találkoztam Czartorys-
kinál72, meglehetősen egyetértettünk, pedig ő ugyancsak vadszláv.73 A Porta fél-
tékenységeit kímélni kell minden tekintetben, ezt nem ismételhetem elégszer. 
Működései sükeréről tudósítson minél elébb, s arról is, Önön kívül van-e más 
valaki honunkból. Isten Önnel. 

Teleki László 
Magyarhon megbízottja 

Magyar fordítás Teleki sk. aláírásával. Kossuth sk. megjegyzéseivel. Österreichisches Staatsarchiv. 
Allgemeine Verwaltungsarchiv. Nachlaß Bach. Karton 38. Ungarische Akten 1848/49. Másolat. Had-
történelmi Levéltár. Abszolutizmuskori iratok. Pesti cs. kir. rendkívüli haditörvényszék. 1851-10/63. Te-
leki László periratai. 561a-b. folio. 

Teleki László Londonban 1849 nyarán 

Teleki 1848-1849. évi diplomáciai kiküldetésének egyik legérdekesebb s 
kellően fel nem tárt fejezete az a közel egy hónap, amit 1849. július-augusztusá-
ban Londonban töltött. Ennek persze volt egy prózai oka: Teleki diplomáciai te-
vékenységéről a saját jelentésein kívül főleg az ebben az időszakban Pulszky 
Ferenchez intézett leveleiből tájékozódhatunk, de miután Londonban Pulszky 
és Teleki együtt voltak, csak ritkán leveleztek egymással. 

Magáról az útról eddig annyit tudtunk, hogy Teleki már június 29-én je-
lezte Pulszkynak, hogy rövidesen Londonba utazik, hogy ott Palmerston brit 
külügyminiszterrel találkozhasson.74 Szarvady Frigyes, Teleki titkára még júli-
us 5-én közölte Pulszkyval, miszerint Teleki másnap Londonban utazik.75 Az 
ezt követő napokban Párizsból már Szarvady tájékoztatta mind Pulszkyt, mind 
Telekit az újabb hírekről.76 Július 9-én Teleki már bizonyosan Londonban volt, 

70 felsőbbséget 
71 Rieger, Frantisek Ladislav (1818-1903), cseh politikus, , az osztrák Birodalmi Gyűlés képvi-

selője, 1849-ben emigrációba vonul, 1897-ben az osztrák főrendiház tagja. 
72 Czartoryski, Adam, herceg (1770-1861), lengyel politikus, előbb orosz cári külügyminiszter, 

1830-1831-ben a lengyel kormány feje, 1831 után az emigrációban az ún, arisztokrata párt feje, a 
lengyel „diplomáciai" hálózat vezetője. 

73 Az 1849. május 18-án a párizsi Hôtel Lainbert-ben lezajlott találkozón Adam Czartoryski 
herceg, Teleki László gróf, Pulszky Ferenc, Szarvady Frigyes és Frantisek Rieger vett részt. Az érte-
kezleten megállapodtak arról, hogy mi történjen a Habsburg-birodalom tartományaival a birodalom 
felbomlása után, s hogy a magyarországi nemzetiségeket milyen jogokban részesítsék a győzelem 
után. Az értekezletről készült emlékeztetőt francia eredetiben közli Horváth Z.: Teleki László i. m. 
II. 177-179. Szintén ő közli Czartoryski herceg Wladislaw Zamoyski grófhoz írott május 19-i levelét, 
180-181. A találkozóval az eddigi szakirodalom nagy terjedelemben foglalkozik. A Háborús Felelős-
ség I. 241-243., 246-247.; Lengyel T.: Teleki i. m. 85-88.; Horváth Z.: Teleki László i. m. I. 261-264.; 
Kovács Endre: A Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmak. Bp., 1967. 278-279. 

74 Közli A Háborús Felelősség II. 99-100., Deák I.: 1848 i. m. 384-385. 
75 A Háborús Felelősség II. 102.; V Waldapfel E.: IV 213-214. 
76 Közli A Háborús Felelősség II. 102-103. 



mert aznap részt vett a Hungarian Committee of Propagande (Magyar Pro-
paganda-Bizottság) ülésén.77 Teleki londoni tartózkodását az osztrák ügynökök 
is regisztrálták, s jelentettek róla Bécsbe.78 

Maga Pulszky Ferenc, a magyar kormány nagy-britanniai megbízottja em-
lékiratában egyáltalán nem szól Teleki londoni tartózkodásáról, sőt, Teleki hozzá 
intézett leveleinek közléséből is kihagyta annak jülius 20-i és augusztus 10-i le-
veleit, azokat, amelyek Teleki londoni tartózkodása alatt keletkeztek.79 Noha 
Pulszky július végén több jelentést is küldött haza Kossuthhoz és Szemere Ber-
talan miniszterelnökhöz, Telekit csupán egyetlen alkalommal, a július 27-én 
Kossuthnak küldött beszámolóban említi futólag.80 Ezen kívül ebből az időszak-
ból összesen négy, Telekitől származó forrást ismerünk: a július 20-án és augusz-
tus 10-én Pulszkyhoz81, a július 26-án Adam Jerzy Czartoryskihez intézett leve-
lét82 és az augusztus 3-án Kossuthhoz írott jelentését.83 

Lengyel Tamás életrajzi összefoglalója szerint Teleki „fontosnak találta, hogy 
megismerkedjék az angol külpolitika és a politikai pártok vezetőivel, mert ezektől 
többet remélt, mint az egyre jobban reakcióssá váló francia kormánytól." Emellett 
állítólag megbízást kapott Kossuthtól, „hogy a haldokló szabadságharc megmenté-
sére" szerezze meg Anglia barátságát „olyképpen, hogy Viktória királynő egyik 
fiát, Arthur herceget meghívják a magyar trónra." Teleki állítólag látta, hogy a 
terv illúzió, ezért az angol államférfiaknak elő sem terjesztette, csupán a Kossuth 
által szintén felajánlott kereskedelmi monopóliumot hozta elő. Magát a küldetést 
Teleki augusztus 3-án Kossuthhoz intézett levele alapján ismerteti.84 

V Waldapfel Eszter az Arthur herceg trónra ültetésével kapcsolatos tervet 
először csak futólag, erősen feltételes formában, a Coburg-Koháry családdal 
kapcsolatos hasonló terveknél említi, valamivel odébb viszont határozottan ki-
jelenti, hogy Teleki „a trónbetöltés kérdésével kapcsolatban Kossuth utasításá-
ra" időzött Londonban.85 Teleki monográfusa, Horváth Zoltán nem tud a Kos-
suth-féle ajánlatról; szerinte az út elsődleges célja az angol közvélemény moz-

7 ' Ld. erre a jegyzőkönyvet, közli E. Horváth: Origins i. m. 211. Teleki ott volt a 16-i ülésen is, 
ld. uo. 219. Colloredo gróf, a londoni osztrák követ július 10-én jelentette Teleki Londonba érkezését 
Felix zu Schwarzenberg herceg, miniszterelnöknek, ld. uo. 212. 

78 Ld. Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, (továbbiakban HHStA) 
A-Akten No. 368. (Párizs, 1849. júl. 19.), 412. (Párizs, júl. 29.) 

79 Az elsőt közli A Háborús Felelősség II. 104.; Vértesy J.: Teleki levelei i. m. 220-221.; Pulszky 
F.: Életem és korom i. m. I. k. 508-509. A másodikat közli Vértesy J.: Teleki levelei i. m. 321. (ez utób-
bit 1851-es keltezéssel). A keltezést egyértelművé teszi Teleki 1849. aug. 1'3-án Párizsból írott levele, 
közli Pulszky F.: Életem és korom i. m. I. 535-536., amelyben az augusztus 10-i levélben említett 
Markowski (vagy Mankowski) nevű lengyel tőzsdeügynökről van szó. 

80 Közli A Háborús Felelősség I. 518-519. 
8 1 Ld. a 79. jegyzetet. 
82 Közli V Waldapfel E.: IV 244-245. 
8 3 Uo. 94-96. Az augusztus 3-i jelentést közli A Háborús Felelősség I. 520-522.; Deák I.: 1848 i. 

m. 411-413.; Teleki László válogatott munkái II. 31-33.; Csorba L.: Teleki László i. m. 145-146. 
84 Lengyel T.: Teleki i. m. 94. Az Arthur herceg királlyá választására vonatkozó tervvel kapcso-

latos forrásnak egyelőre nem jutottam nyomára Jánossy Dénes: A Kossuth-emigráció Angliában és 
Amerikában. 1851-1852. I. k. Bp , 1940. 51-52. is csak a Coburg-Koháry családot említi, az Arthur 
herceggel kapcsolatos tervekről nem tud. H. Haraszti E.: Az angol külpolitika i. m. 352. 272. jz. az 
angol külügyi anyag áttekintése alapján egyenesen cáfolja azt. 

85 V Waldapfel E.: A független magyar i. m. 223. és 233. 



gósítása volt. Lényegben ő is csupán a Kossuthnak szóló jelentés alapján ír en-
nek az egy hónapnak a történetéről.86 

Ezért is fontosak azok a levelek, amelyeket Teleki ebben az időszakban 
nemeskéri Kiss Miklós ezredeshez írt. A címzett Kiss Miklós (1820-1902), 1848 
előtt a Helytartótanács titkára volt, 1848-ban nemzetőr őrnagy, majd alezredes, 
a budai nemzetőrség parancsnoka, november elején észak-dunántúli gabonabe-
gyűjtési kormánybiztos, 1849. január l-jétől címzetes ezredes, a magyar kor-
mányzat egyik franciaországi ügynöke. Nem tudjuk, mikor hagyta el az orszá-
got, Pulszky emlékirata szerint 1849. január 6-án utazott el Pestről87, de 1849. 
februárjában már Párizsban volt, s március 7-én 1849. január-március havára 
kérte kifizetni havidíjait.88 Február 26-án Pulszky Ferenc már azt jelentette 
róla Kossuthnak, hogy „útban van Olaszország fele."89 Valójában csak március 
elején indult el Genovába, Livornoba, majd Torinoba.90 Később is igen kalandos 
útjai voltak, de hogy ezek mögött pontosan milyen célok álltak, nehezen állapít-
ható meg a forrásokból.91 Teleki is nagyra becsülte, 1849. augusztus 3-án Kos-
suthhoz intézett levelében őt ajánlotta utódjául azzal, hogy Kiss „igen ügyes 
ember, különösen diplomáciai szolgálatra."92 

Noha Horváth Zoltán a Telekiről írott monográfiájában közölte a Teleki 
által írott levelek jegyzékét93, az itt közölt levelek — noha egy általa bizonyítha-
tóan használt állagban találhatók — elkerülték a figyelmét; valószínűleg azért, 
mert a Nemeskéri Kiss család rendezetlen anyagában vannak. Teleki levelei 
előtt közöljük Pulszky Ferenc egy levelét is, amely Teleki londoni tartózkodásá-
ra vonatkozik. 

A levelek különösen azért fontosak, mert tájékoztatnak annak a kalandos 
tervnek a részleteiről, amelynek az volt a célja, hogy a marseille-i kikötőben 
lévő, magyar zászló alatt hajózó hajók felhasználásával megkíséreljék Fiúméba 
jut tatni Garibaldi korábban Rómát védő csapatait. E tervről korábban — meg-
lehetősen általános formában és pontatlanul — csak Pulszky emlékiratából, il-
letve Horváth Mihály összefoglalójából tudtunk.94 

86 Horváth Z.: Teleki László i. m. I. 285-286. 
87 Pulszky F.: Életem és korom i. m. I. 48CM81. 
88 Ld. erre 1849. március 7-én Pulszky Ferenchez intézett levelét, közli A Háborús Felelősség 

II. 81-82. 
89 Közli A Háborús Felelősség I. 427-428. 
90 Ld. erre 1849. március 5-én Kossuthhoz intézett levelét, közli A Háborús Felelősség I. 

428-429.^ 
91 Életére ld. Bona G.: Tábornokok i. m. 443. Küldetése eltérő értékelésére Id. V Waldapfel E.: 

A független magyar i. m. 74., 121., 139., 265., 336. Kosáry D.: Magyarország i. m. 54. Az emigráció-
ban Kossuthhoz írott leveleit kiadta „Barátja, Kossuth". Forráskiadvány Kossuth Lajos Hadtörténel-
mi Levéltárban és Hadtörténeti Múzeumban őrzött irataiból. Szerk. Solymosi József. Bp., 2003. 

92 Ld. a 83. jegyzetet. 
93 Horváth Z.: Teleki László i. m. I. 479-491. 
94 Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. 2. ki-

adás. Bp., é. n. II. k. 504. szerint Kossuth egyenesen azért küldte Bikkesyt Párizsba, hogy „részben 
az olasz hadseregből megszökött magyar katonákkal, részben az ügyünk iránt rokonszenvvel viselte-
tő idegenek segélyével Marseilleben [sic!] kibérlendő hajókon Fiume felé igyekezzék intézni betörést. 
Volt szó arról is, hogy e célra Garibaldi nyeressék meg. Bár azonban Br[anicki], gazdag lengyel gróf, e 
végre, ha kell, egy pár százezer frankot is ajánlkozott áldozni, a megbízott Bikkesy nem azon férfiú 
volt, ki ilyféle merész kísérletet végrehajtani képes lett volna; ő azt a megkezdésig sem tudta vinni. 



Teleki még május 14-én közölte Kossuthtal, hogy miután a magyar kor-
mány által Nagy-Britanniában építtetett Implacabile hajót az angol hatóságok 
lefoglalták95, csak kereskedelmi hajót vehetnének drága pénzen. Noha Branicki 
gróf felajánlott 100-200.000 forintot, ez az összeg csekélység, „midőn hajóról 
van szó."96 Május 17-én arról érdeklődött Pulszkytól, hogy volt-e már nála 
Branicki, akinek nagy tervei vannak, bár Teleki szerint „alig sikerülhet." Ügy 
vélte, Branicki „alkalmát fegyvertransportra is föl lehetne használni."97 Május 
28-án pedig arról tájékoztatta Pulszky, hogy Branickinak „nagyszerű tervei 
vannak."98 A június 10-én Pulszkyhoz intézett levélből kiderül, hogy Teleki ab-
ban reménykedett, valahogy megszerezhetik a szicíliai, illetve a velencei forra-
dalmi kormány által Franciaországban, illetve Nagy-Britanniában vett, s egye-
lőre az építtető vállalat tulajdonában lévő hajókat.99 

Pulszky a május 28-i Teleki-levél kommentárjában arról ír, hogy Branicki, 
„a dúsgazdag lengyel gróf" oroszországi birtokainak egy részét eladta, a másik 
részé adósságokkal terhelte, a pénzt Párizsa küldte majd kivándorolt. Az emig-
rációban kapcsolatban volt az európai forradalmárokkal, s kész volt „nagy poli-
tikai terveket elmozdítani." Az ő terve volt „két hajót vásárolni, Szicíliába és 
Fiúméba fegyvert s embereket szállítani."100 Emlékirata egy másik helyén pedig 
arról ír, hogy Branicki 1849. augusztusában 25.000 frankot adott Telekinek „a ma-
gyar ügy előmozdítására", a fegyverletétel hírének megérkezte után azonban Tele-
ki ezt a pénzt visszaadta, „mert azt tartotta, hogy ez politikai célra volt adva, nem 
az emigráció felsegélésére." Később, amikor Kossuthot és társait a török hatósá-
gok Kütahyába internálták, Pulszkynak az volt a terve, hogy Charles Frederick 
Henningsen segítségével megszökteti őt onnan, s Branicki — Bikkesy Alajos ezre-
des kérésére — az említett 25.000 frankot átadta a szökés szervezését intéző lord 
Dudley Stuartnak. Pulszky ezt követően megdicsérte Bikkesyt tapintatos eljárásá-
ért, amit Teleki megtudott, s Pulszky szerint „ez hiúságát megbántotta, s szenve-
délyes levelet írt nekem, igaz-e, hogy én Bikkesynek tulajdonítom az érdemet a 
Branyiczkytól szerzett pénz dolgában, holott ő szerezte meg azt először, s nála nél-
kül a lengyel gróf Bikkesyt nem is ismerte, s a magyar üggyel nem sokat gondolt 
volna." Pulszky felvilágosítása ugyan megnyugtatta Telekit, „de a további leve-
lezéssel felhagyott velem", annál is inkább, mert a nemzetiségi kérdés megíté-
lésében is tökéletesen eltértek nézeteik.101 

Általában, a külországi működéseket tekintve, azon nagy hibát követte el Kosuth, hogy Telekit és 
Szalayt kivéve, több gonddal nem választotta meg ügynökeit." Az idézett szövegből egyedül a Bik-
kesy képességeire vonatkozó megjegyzésnek van valóságalapja; minden más állítás pontatlan vagy 
különböző időben történt események összekeverése. 

95 A részletekre ld. Krámli Mihály: Az IMPLACABILE. Kísérlet az önálló magyar haditengeré-
szet felállítására 1848-ban. Hadtörténelmi Közlemények, 1997/1. 84-113. 

96 Közli A Háborús Felelősség I. 506-509.; Füzes M.: Batthány Kázmér i. m. 214-219. 
97 Közli A Háborús Felelősség II. 88.; Pulszky F.: Életem és korom i. m. I. 520.; V Waldapfel E.: 

III. 356-357. 
98 Közli A Háborús Felelősség II. 90.; Pulszky F.: Életem és korom i. m. I. 523.; V Waldapfel E.: 

III. 411-412. 
99 Közű A Háborús Felelősség II. 93-94.; Pulszky F.: Életem és korom i. m. I. 524-525.; V 

Waldapfel E.: III. 449-450. 
100 Pulszky F.: Életem és korom i. m. I. 522. 
101 Pulszky F.: Életem és korom i. m. II. 15., 34. A szöktetési terv Kossuth ellenállásán hiúsult 

meg. Uo. II. 57-58. A szabadítási tervről és Branicki pénzügyi segítségéről Pulszky emlékirata 



Pulszky fennmaradt levelezése azonban nem támasztja alá ezt a verziót. 
Teleki 1849. szeptember 9-én Párizsból írott levelében megjegyezte, egy kissé 
homályosnak tartja Pulszky azon megjegyzését, „miként nem érted, a Branicki 
pénzét miért vettem föl most", s megkérdezte Pulszkytól, „azt tartod-é, hogy 
elébb vagy később, vagy éppen nem kellett volna fölvennem." Megjegyzéséből 
arra következtet, folytatta, hogy Pulszky sem nyúlt még Branicki pénzéhez. 
„Ha azt gondolod, hogy nem lesz ezután szükségünk reá, én nem vagyok ellene, 
hogy megköszönve barátságát, ajánlatának használásáról lemondjunk, és azon 
esetre én neki a 800 font sterlinget, melyet fölvettem, tüstént visszafizetendem."102 

Szeptember 30-án pedig közölte Pulszkyval, hogy a 20.000 frankot „nézeteid sze-
rint visszaadandom Branickinek, mert hihető, hogy ő e pénzt nem arra szánta, 
mire most használhatnánk. E tekintetben veled egy véleményen vagyok."103 Azaz, 
a visszafizetés Pulszky és Teleki közös elhatározása alapján történt. Teleki egy 
későbbi leveléből kiderül, hogy az eredetileg 25.000 franknyi összegből Pulszky 
1849 nyarán vagy őszén 5000 frankot elköltött, s Teleki így csak 20.000 frankot 
tudott visszaadni Branickinek.104 

Kossuth szöktetésének gondolata 1850. januárjában, még az internálás 
előtt vetődött fel, s Teleki 1850. január 26-án, Pulszky február 17-én írott leve-
lében ilyen értelemben próbálta győzködni Kossuthot. A szervezést és a terv 
végrehajtását Charles Frederick Henningsen vállalta magára, aki február köze-
pén el is indult, de — mint ez Kossuth egyik leveléből kiderül — csak hét hónap 
(!) múlva, 1850. szeptemberében vagy októberében érkezett meg, immáron Kü-
tahyába, ahová Kossuthékat internálták, s ahol Kossuth újabb megbízást adott 
neki.105 Egyébiránt Branicki — Teleki közbenjárására —1850. januárjában va-
lóban adott 20.000 frankot a szöktetés összesen 40.000 franknyira becsült költ-
ségeire, amit Pulszky átadott Charles Frederick Henningsennek, aki azonban 
nem tett semmit, de az összeggel sem tudott elszámolni.106 Pulszky azonban 
már csak ezért sem küldhetett köszönőlevelet Bikkesynek ezzel kapcsolatos 
alapján tájékoztat Hajnal István: A Kossuth-emigráció Törökországban. Bp., 1927. I. k. 387.; Tho-
mas Kabdebo: Diplomat in Exile. Francis Pulszky's Political Activities in England, 1849-1860. East 
European Monographs, No. LVI. East European Quarterly, Boulder. New York, 1979. 66. Horváth 
Z.: Teleki László i. m. I. 265-266. szerint Branicki 1849 nyarán az említett 20.000 frankot fegyver-
vásárlásra adta át Telekinek. 

102 Közli V Waldapel E.: IV 375-376. 
103 Közli V Waldapel E.: IV 408-409. 
104 Teleki - Szemere Bertalan, Genf, 1851. máj. 23. Közli Szemere Bertalan leveleskönyve 

1849-1865. S. a. r. Albert Gábor. Bp., 1999. 21-22. 
105 Hajnal /.: A Kossuth-emigráció i. m. I. 387-388.; Kossuth - Pulszky, Kütahya, 1850. márc. 

13., közli Ács Tivadar: Népek tavasza. Bp., é. n. 21. Márc. 21-én arról tájékoztatta Pulszkyt, hogy 
az általa ú j megbízással ellátott Henningsen nemrég tért vissza dolgavégezetlenül Isztambulból, 
mert „Pénz dolgában volt a fennakadás." Uo. 24. 

106 Ld. Teleki 1851. máj. 23-i levelét Szemeréhez, közli Szemere B. leveleskönyve i. m. 21-22. 
Pulszky 1851. ápr. 5-én Kossuthhoz intézett levele alapján számol be az esetről Jánossy Dénes: 
Great Britain and Kossuth. Etudes sur l 'Europe Centre-Oriental - Ostmitteleuropäische Biblio-
thek No. 9. Bp., 1937. 68. Arról, hogy Kossuth „kegyence, Henningsen e tömérdek sommát tejesen 
elnyelte", Teleki számolt be 1852. április 12-én Zürichből Klapkához írott levelében. Közli Klapka 
György: Emlékeimből. S. a. r. Katona Tamás. Magyar Századok. Bp., 1986. 499-500. Pulszky em-
lékiratában utal arra, hogy Henningsen már kibérelt egy görög hajót és a szöktetéshez szükséges 
lovak iránt is intézkedett amikor megjött a hír, hogy az Egyesült Államok hajót küld Kossuthért és 
társaiért. Pulszky F.: Eletem és korom i. m. II. 61. 



„tapintatos eljárása miatt", mert Kossuthékat 1850. februárjában indították 
Kütahyába, ahová április 12-én érkeztek meg; Bikkesy viszont már 1849 no-
vemberében meghalt. Miután Kossuthnak a szöktetési tervvel kapcsolatos ta-
gadó válasza 1850. november végén megérkezett107, Teleki és Pulszky levelezé-
se egyáltalán nem szakadt meg, hanem 1851 áprilisáig folyamatos volt.108 Tele-
ki azonban 1851. májusában Pulszky egy leveléből megtudta, hogy az Bikkesy 
érdemének tudja be, miszerint Branicki 1849 nyarán 25.000 frankot adott a 
magyar ügy szükségleteire, holott a pénzt ő, Teleki szerezte, s Branicki Bikke-
syt is csak az ő révén ismerte meg. Teleki ezen őszintén felháborodott: „Azzal a 
szemtelenséggel [mint Pulszky], bizony nem tud hazudni senki" - írta Szeme-
rének, s elhatározta, hogy az ügyben levelet ír Pulszkynak.109 Valószínűleg ez 
volt az a szenvedélyes levél, amit Pulszky említ emlékiratában - amelynek szö-
vege azonban nem ismert. 1851. júniusában Klapkához írott egyik levelében 
Teleki már úgy nyilatkozott, hogy „én nem vagyok Pulszkyval azon lábon, hogy 
írhatnék."110 Hozzáteendő, hogy Telekinek eleve voltak fenntartásai Henning-
sennel kapcsolatban111, s miután az nem tudott elszámolni a rábízott, Teleki ál-
tal szerzett pénzzel, kétszeresen is neheztelhetett Pulszkyra. 

3. 
London, 1849. július 15. 

Pulszky Ferenc112 levele Nemeskéri Kiss Miklós ezredeshez 
122 Jermyn [?] Street 
London, le 15. Juillet 1849. 

Kedves Nikim, 

Hála Isten, hogy megugorhattál, s bár bajjal s veszteséggel, csakugyan 
megmenekedtél!113 - Teleki itt van, mint mindig, hypochondricus114, és nehezen 

107 Ld. erre Teleki 1851. nov. 23-án Pulszkyhoz írott levelét, közli Vértesy J.: Teleki levelei i. 
m. 242-243. 

108 Ld. erre Vértesy J.: Teleki levelei i. m. 313-324. - Megjegyzendő, hogy Horváth Z.: Teleki 
László i. m. I. 482-483. Teleki leveleinek jegyzékéből kihagyta az 1851-ben Pulszkyhoz intézett, 
Vértesy által kiadott leveleket. Ugyancsak megjegyzendő, hogy Vértesy J.: Teleki levelei i. m. az 
1851 áprilisa utáni évszám vagy dátum nélküli leveleket szinte mind 185l-es dátummal közli, ho-
lott azok nagy része 1859-1860-as keltezésű, de akad közöttük 1849. évi is. V ö. Miru Gy.: Teleki 
László i. m. 192. 151. jz. 

109 Teleki - Szemere, Genf, 1851. máj. 23. Közli Szemere B. leveleskönyve i. m. 21-22. 
110 Közli Klapka Gy.: Emlékeimből i. m. 479. 
111 Ld. erre 1850. július 21-én, 1850 augusztusában Pulszkyhoz írott levelét. Közli Vértesy J.: 

Teleki levelei i. m. 236., 238. 
112 Pulszky Ferenc (1814-1897), reformpolitikus, a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány 

tagja, a pénzügy-, majd a külügyminisztérium államtitkára, képviselő, 1848. december elejétől az Or-
szágos Honvédelmi Bizottmány tagja, 1849. január elején külföldre távozik, 1849 májusától a Szemere-
kormány londoni megbízottja. Az emigrációban Kossuth bizalmas munkatársa, 1867 után hazatér. 

113 Kiss Miklós ugyanis 1849. június végén megpróbált Ausztrián keresztül hazajutni Magyar-
országra, de Salzburgban felismerték, s csak lélekjelenlétének köszönhette, hogy nem fogták el. Ld. 
erre 1849. jún. 24-én és 27-én Pulszkyhoz intézett leveleit, közli őket A Háborús Felelősség II. 
96-99. Július 12-én és 14-én már Marseille-ből írt Pulszkynak, Id. uo. II. 94. és 103-104., az utóbbit 
közli még Horváth Jenő: A magyar kormány adriai politikája 1848-1849. Adatok Fiume, Dalmácia 
és a magyar tengerészet történetéhez. Bp., 1927. 154-155. 

114 Képzelt beteg 



határozza el magát, engemet egy krajcár nélkül hagyott itt, szerencsémre kaptam 
Bécsből, apósomtól 1000 frankot. Bikkesy115 paradéroz, Cabet tout,116 s két hónap 
óta nem tett semmit. Egyébbaránt a megbízásom megjött valahára.117 Csak küld-
tek volna egyszersmind pénzt is. Bikkesynek általküldtem tüstént leveledet, Tele-
ki éppen e pillanatban kapta meg Szarvady118 által a Tiedet. Vetter megverte 
Jellacicot119, az oroszok bémentek Debrecenbe120, de csata még nem volt. Erdély-
ben megvertük őket, reméllem, hogy Nagyvárad táján még jobban megnadrágol-
juk. - Sebaj - Kossuth Szegeden van a kormánnyal121, Görgei Ács mellett sakkban 
tartja az osztrákokat, Damianich már ismét jól van122, a kuruc123 had gyűl Pest kö-
rül, s Perczel organizálja azt.124 - Többet nem tudok. Úgy látszik, Miskolcon alól is 
jól megvertük az oroszokat, s megállítottuk őket. Pázmándyt125 elfogták az osztrá-

115 Bikkesy (Heimbrucher) Alajos (1820-1849), cs. kir. főhadnagy, 1848. szeptember 20-tól 
honvéd vezérkari százados, december 1-től őrnagy, Kossuth vezérkari irodájának főnöke, 1849. feb-
ruár 26-tól alezredes, április 25-től ezredes. Április végén diplomáciai küldetéssel Angliába megy. 

116 tökéletes ripacs 
117 Pulszky 1848-49 fordulóján tisztázatlan körülmények között hagyta el Magyarországot, s 

előbb Párizsban, majd Londonban ténykedett. Batthyány Kázmér gróf, külügyminiszter 1849. május 
14-én nevezte ki őt Magyarország nagy-britanniai ügyvivőjének, s ekkor küldte meg a megbízólevelét is. 
Maga az okmány nem, csupán a Batthyány által küldött kísérőlevél ismert. Közli A Háborús Felelősség I. 
509; Pulszky F.: Eletem és korom i. m. I. 540-541. Batthyány május 15-én értesítette Palmerstont 
Pulszky kinevezéséről. Közli E. Horváth: Origins i. m. 147. Kossuth azonban még ezt megelőzően, ápri-
lis 22-én küldte Nagy-Britanniába Bikkesy Alajost, aki azonban csak június 3-án érkezett meg Párizs-
ba; Teleki azonban rávette, hogy rendelje magát alá Pulszkynak addig, amíg annak megbízatása meg 
nem érkezik. Ld. erre Teleki június 3-án és 4-én Pulszkyhoz intézett leveleit, Pulszky F: Életem és ko-
rom i. m. I. 533-535. (július 3-i és 8-i dátummal, az utóbbit kivonatban); A Háborús Felelősség II. 90-92.; 
V Waldapfel E.: III. 420, 428-429. Június 13-án Batthyány Kázmér ismét megküldte Pulszkynak a meg-
bízólevelet. Ld. Pulszky F.: Életem és korom i. m. I. 547-548.; A Háborús Felelősség I. 511-512. 

118 Szarvady (Hirsch) Frigyes (1822-1882), ügyvéd, 1848-1849-ben Teleki László titkára, az 
emigrációban újságíróként keresi kenyerét. 

119 A Vetter Antal altábornagy vezette déli magyar hadsereg IV hadteste Guyon Richárd ve-
zérőrnagy vezetésével július 14-én Kishegyesnél valóban megverte Jellaciéot, de ennek a győzelem-
nek a híre egy nappal később még aligha lehetett Londonban. Érdekes módon Teleki július 20-án 
július 13-i bécsi hírekre hivatkozva, ugyanerről tudósította Pulszkyt. A Háborús Felelősség II. 102.; 
V Waldapfel E.: IV 213-214. 

120 Mihail Ivanovics Cseodajev gyalogsági tábornok a IV orosz hadtest csapataival 1849. július 
3-án bevonult Debrecenbe, de július 6-án el is hagyta a várost. 

121 A kormány július 8-11. között hagyta el Budapestet s költözött Szegedre; maga Kossuth 
11-én érkezett meg a városba. 

122 Damjanich János (1807-1849) vezérőrnagy, a III. hadtest parancsnoka, aki Görgeinek a 
hadügyminisztérium élén való helyettesítésére Debrecenbe készült, 1849. április 28-án Komárom-
ban kocsijával felborult és lábát törte. Ezt követően a szabadságharc végéig szolgálatképtelen volt. 

123 Ti. keresztes. A Szemere-kormány az ország népéhez intézett kiáltványában május 18-án adta 
tudtul a fenyegető orosz beavatkozást, és keresztes hadjáratot hirdetett meg az orosz csapatok ellen. 

124 Perczeit július l-jén nevezték ki a tartalék (később X.) hadtest parancsnokává 
125 Pázmándy Dénes, ifj. (1816-1856), 1848-ban a nagyigmándi kerület országgyűlési képvise-

lője, a Batthyány-kormány egyik megbízottja a f rankfur t i német parlamentnél, a képviselőház el-
nöke, 1849 elején nem követi az országgyűlést Debrecenbe. A cs. kir. hatóságok rövid vizsgálati 
fogság után szabadon engedik. 



kok, vagy tán elfogatta magát.126 Hogy Szapáry Toni127 gazemberré leszen, azt so-
hasem hittem, azonban gróftól kitelik. 

Isten Veled 
barátod 

Pulszky 
Eredeti sk. tisztázat. HL Personalia. Nemeskéri Kiss család iratai. Nemeskéri Kiss Miklós iratai. 
Pulszky Ferenc levelei. 

4. 
London, 1849. július 18. 

Teleki László gróf levele nemeskéri Kiss Miklós ezredeshez 

London, július 18-ikán 

Kedves Barátom, 

Estve felelek leveledre! Annyi a dolgom, hogy [...] ég - alig eszmélek. Be-
teg embernek [....] okádom, mint azelőtt - az itteni lég igen rossz hatással volt), 
mondom, beteg, haldokló embernek annyi kín, annyi dolog — fáradság!! — mi 
csoda, ha néha közel vagyok az őrültséghez. - Én nem állom itt ki többé, se itt, 
se Párisba. - Tout malheur a quelque chose est bon.128 - így, meglehet, jó, hogy 
a gőzhajótól megkéstél - legalább kipótolhatod helyemet Párisban, addig, amíg 
kormányunktól egyenes rendelkezés érkezik ide.129 - Úgy hiszem, jó hatásod 
lesz Párisban — szeretni fognak — szívesen fogadnak. Jer tehát! így legalább 
nyugodt lelkiismerettel hagyhatom el Párist. - Remélem, levelem még idején 
érkezend Marseille-be. - S ha elhatározásod nem való volt volna - kérlek, siess 
vissza Párisba!! Szarvadynál 9. Rue Castiglioni mindenesetre megtudandod, 
hol vagyok. - Én egyébaránt csak néhány napig mulatok Londonban - hol 
Palmerstonnal130 s a tekintélyesebb angol leaderekkel131 már szóltam — P 

126 Pázmándyt 1849 januárjában a cs. kir. hatóságok elengedték, Komárom felszabadítása 
után a magyar hatóságok tartóztatták le, majd rövid vizsgálat után decemberben szabadon bocsá-
tották. 1849. július 5-én a cs. kir. hatóságok ismét letartóztatták. Ld. erre id. Pázmándy Déneshez 
1849. aug. 3-án és 14-én Pozsonyból írott levelét, közli Deák I.: 1848 i. m. 409-410. 

127 Szapáry Antal, gróf (1802-1887), a főrendi ellenzék tagja, 1848-ban képviselő, szeptember-
től honvéd őrnagy, 1849. január elején Windisch-Grätz letartóztattatja, rövid fogság után szabadul. 
Életrajzára ld. Az 1848-1849. évi első népképviseleti viseleti országgyűlés történeti almanachja. 
Szerk. Pálmány Béla. Bp , 2002. 822-823. 

128 Minden rosszban van valami jó. 
129 Kiss Miklós már június 12-én arról írt Pulszkynak, hogy Kossuth „nálam lévő kicsi, de tág 

bázisú megbízólevelénél fogva, az ünnepélyes felváltónak megérkeztéig az én Párizsba maradásom 
lehetségessé tenné Lacinak egészsége miatti rögtöni távozását", s ez értelemben rendelkezhetnek 
vele. A Háborús Felelősség II. 94. 

130 Palmerston, Henry John Temple, Viscount (1784-1865), angol liberális politikus, külügy-
miniszter, majd miniszterelnök. 

131 vezetőkkel 



Simpsonnal132 — és Reeve-vel133 is találkoztam már. - Ez nem jól működik -
ámbár irántam igen barátságos volt. - Az itteni közvéleménnyel meg lehetünk 
elégedve. A meetingre134 máris készülnek, azt m é g nem tudjuk bizonyosan, ki 
lesz a chairman.135 Isten Veled. Jer, ha lehet! hogy átadhassak Neked mindent. -
De írj minél elébb! A magyarhoni hírek jók. Úgy látszik, mintha csakugyan 
megvertük volna az osztrákokat Komáromnál!136 - És pedig két ízben. 

Híved 
Teleki László 

Eredeti sk. tisztázat. HL Personalia. Nemeskéri Kiss család iratai. Nemeskéri Kiss Miklós iratai. 
Teleki László levelei. A vastagított szavak olvasata bizonytalan. 

5. 
London, 1849. augusztus 1. [?]137 

Teleki László gróf levele Nemeskéri Kiss Miklós ezredeshez 

Kedves Barátom, 

Köszönöm, hogy kérésemre tekintettel voltál - sok beszélnivalónk lesz! - írj 
nekem - Párizsba jövetelemet igen sürgetőnek tartod-é? Szeretnék itt némelye-
ket, melyeket szükségesnek tartok, még elvégezni. - Csak négy vagy öt nap múl-
va szándékozom vissza Párisba. - De ha ottlétem sürgető, ha oly közlendőid van-
nak, melyek halaszthatlanok, úgy nem időzök tovább itt. Marseille-i öszveköt-
tetéseidről szólottál. - Nem ismerem azokat, de így előre is már azon véleményen 
vagyok, hogy a hazára nézve üdvösek lehetnek, s barátid bármi színezetűek le-
gyenek is, föl kell velek a frigyet tartani. Marseille-i hajókról - azaz magyar ha-
jókról írok, melyek Marseille-ben a magyar lobogót kitűzték.138 - Ebben, sejtem 

132 John Palgrave Simpson (1807-1887), angol újságíró, később drámaíró, ekkor a Times mun-
katársa; 1849 nyarán David J. Vipan, a magyarbarát angol archeológus több levélben is óvta isme-
retségétől Pulszkyt. Ld. V Waldapfel E.: IV 77-78., 87-88., 97. 

133 Henry Reeve (1813-1895), angol újságíró, a Times munkatársa, majd szerkesztője, John 
Pilgrave Simpson főnöke. 1851 őszén ő irányította a lap Kossuth elleni támadásait. Jánossy D.: A Kos-
suth-emigráció i. m. I. 107., 128-129., 138.; Jánossy D.: Great Britain i. m. 103-105., 112. David J. 
Vipan 1849 nyarán több levélben is óvta az ő ismeretségétől is Pulszkyt. Ld. E. Horváth: Origins i. m. 
192-193.; 197, 198-199.; V Waldapfel E.: IV 77-78., 87-88, 96-97.; 

134 gyűlésre 
135 Elnök 
136 Ez nyilván a Görgei és Haynau között július 2-án Komáromnál vívott csata híre lehetett. 
137 A levél dátuma nehezen olvasható, Teleki eredetileg júliust írt augusztus helyett. Az azt 

követő szám olvasható „14-én"-nek, „17-én"-nek, de „l-ején"-nek is. Miután Teleki augusztus 
14-én már bizonyosan Párizsban volt, s a marseille-i magyar hajókkal kapcsolatos megjegyzéseiből 
is az látszik, hogy Teleki e levelet az augusztus 6-i levél előtt írta. Az augusztus 1-jei datálást erősí-
ti meg a levél hátoldalán található kézhezvételi feljegyzés is. 

138 Kiss július 14-én Marseille-ből tájékoztatta Pulszkyt, hogy a marseille-i kikötőben van két 
olyan fiumei hajó, amelyek magyar zászló alatt érkeztek, s kapitányaik hajlandók lennének a ma-
gyar kormány szolgálatára. Kiss terve az volt, hogy a két hajóval megpróbálnak Itáliába hajózni, s 
az Abruzzókba tanyázó, Garibaldi vezette olasz szabadságharcosokat felvéve, azokat Magyaror-
szágra juttatni. A Háborús Felelősség II. 103-14.; Horváth J.: A magyar kormány i. m. 154-155. 



árulás van - reménylik, hogy ez úton sok magyar revolutionariust139 lehetend 
Ausztria kezéhez kerétni.. - De akármint legye a dolog, - ezt is hasznunkra for-
díthatjuk. - Senkivel se szólj erről! kérlek! majd megírom Neked, miért. - Most 
kérlek, tüstént írj nekem, mily nagyok azon hajók, s lehet-é valami expedícióra 
fölhasználni, s mennyi embert vihetnek. Bikkesy Neked (köztünk legyen mond-
va) pénzt adott vagy ígért — ezt a pénzt ne add neki most vissza; — s tedd félre 
- meglehet, szükséged lesz reá. - Szükség, hogy mentül több pénzünk legyen -
pénz nélkül elhalunk. - Kérlek, írj nekem tüstént, sürgető-é Párisba jövetelem? 
Különben vagy 3 napra falura megyek. - E levél tartalmát pedig ne közöld sen-
kivel is - Bikkesynek egy szót se mondj arról, mit rolla írtam. - De tanácslom, 
pénzit most ne add vissza, mert neki elég pénze van úgyis. Isten Veled 

hív barátod 
Teleki 

London, aug. 1-ején 
51 Pali Mail 

Reeve szívesen köszöntet. Tegnap szóltam vele — Pilgrave Simpsonnal is jól 
vagyok. — Itt minden gyönyörűen megyen - adja Isten, hogy győzzünk. A hírek 
jók. - Az itteni közvéleménynek nagy hatása lesz Frankhonra. 
Szállásom, legényem diszpozíciódra vannak - az[t] úgyis tudod. 
Hátoldalán: „A Monsieur Nicolas Kiss- Paris. - 5/8. No. 2. Paris. P[ar] Szar-
vady - Kérem, kedves barátom, feleljen Telekinek mindjárt." 
Eredeti sk. tisztázat. HL Personalia. Nemeskéri Kiss család iratai. Nemeskéri Kiss Miklós iratai. 
Teleki László levelei. 

6. 
London, 1849. augusztus 3. 

Teleki László gróf levele Nemeskéri Kiss Miklós ezredeshez 

Kedves Barátom, 

Éppen most vettem leveledet. - Bámulok azokon, miket Bikkesyről írsz -
én ezt valóban meg sem álmodtam volna.140 - Pénzünk kevés van ugyan, de lesz 
mindkettőnk számára. - Éppen most vettem leveledet, különben már megtet-
tem volna az intézkedést. - Holnap bizonyosan megteszem. - Meglehet, holnap-
után Párizsban leszek, de nem bizonyos - mert jöhet közbe valami váratlan. 
Igen érdekes dolgokat írsz! Megjelenek, mihelyt lehet. - A hajókat igen ajánlom 

139 f o r r a d a l m á r t 
140 Bikkesy ugyanis Pulszky július 27-én Kossuthnak írott levele szerint — „sokat költött, ke-

veset tett", s a magyar kormány által rábízott pénzt — Pulszky augusztus 7-én Kossuthhoz írott je-
lentése szerint - jobbnak tartotta „solo maga elkölteni". A Háborús Felelősség I. 518-519. és 
523-524. 



figyelmedbe, írj nekem minden esetre, meddig maradnak Marseille-be. - Isten 
Veled. 

Henningsen kapitányt,141 ki e levelet Neked átadandja, igen ajánlom ba-
rátságodba - derék ember - Magyarhonba utazand — Angolhon egyik jobb írója 
— nagy hatása van az angol hírlapokra. Isten Veled - talán holnapután találko-
zunk, mindenesetre vasárnapig megtettem a pénz iránt a rendelkezést. 

Híved 
Teleki 

London, aug. 3-ikán 
Hátoldalán: „A Monsieur Monsieur Nicolas Kiss- Paris. 66 avenue des Champs 
Élysées. - No. 4. 8/8. Paris. P[ar] Ujlaky". 
Eredeti sk. tisztázat. HL Personalia. Nemeskéri Kiss család iratai. Nemeskéri Kiss Miklós iratai. 
Teleki László levelei. 

7. 
London, 1849. augusztus 4. 

Teleki László gróf levele Nemeskéri Kiss Miklós ezredeshez 

London, aug. 4-ikén 

Kedves Barátom, 
Nem tudok [!], ú tnak indulok-e holnap vagy nem. Henningsen kapitányt, 

ki Magyarországba indul, Hozzád ajánlottam. Szarvady mindenesetre tudni 
fogja lakását. Szeretném, ha valami módon megtudhatnád, mi lesz a Bikkesy ál-
tal javaslott expedícióból, és még azt is, ezen expedícióra ajánlott-e neki pénzt 
Branicki.142 Kérlek, írj nekem [kiszakadva, olvashatatlan] tüstént. Itt küldök 
assigna[tákat], [kiszakadva] kérek nyugtat [kiszakadva] 

Sokat írnék még, kedves Barátom, de nincs időm, futnom kell egész nap, 
mint az eszeveszettnek, annyi látogatással tartozom. 

Hív barátod 
Teleki 

Nem szeretném, ha Branicki pénze valami lehetlen expedícióra fecséreltetnék el. 

Eredeti sk. tisztázat. HL Personalia. Nemeskéri Kiss család iratai. Nemeskéri Kiss Miklós iratai. 
Teleki László levelei. 

141 Henningsen, Charles Frederick (1815-1877), angol újságíró, 1849 őszétől Kossuth bizalma-
sa, Komárom kiszemelt parancsnoka, az amerikai polgárháborúban a déliek oldalán harcol. - Ő 
kézbesítette Kossuthnak Pulszky július 27-i és 30-i jelentéseit, s valószínűleg Teleki augusztus 3-án 
Kossuthhoz írott jelentését is. Ezek a iratok azonban már csak a vidini emigráns táborban kerültek 
Kossuth kezébe. 

142 Ksawery Branicki, gróf, (1814-1879) lengyel emigráns politikus. 



8. 
"London, 1849. augusztus 6. 

Teleki László gróf levele Nemeskéri Kiss Miklós ezredeshez 

Kedves Barátom, 

Igen érdekes soraidat örömest olvastam. - Nemigen volt még alkalmam 
Pulszkyval szóllani - de azt hiszem, 20.000 frankot azon két hajó bérlelésére, 
melyek az Általad említett terv létesítésére szükséges [sic!], könnyen találhat-
nánk. Csak azon kétkedem, hogy ezen két gőzös azoknak kivitelére, miket em-
lítsz, elegendő legyen. - Ma szóltam Branickival a dologról! - hadihajót nem le-
het bérlelni, mert ezt az angol kormány nem engedheti; kereskedelmi hajó pe-
dig nehezen juthatand el Fiumébe. - Hát a marseille-i magyar hajókat, melyek-
ről írtál, nem lehetne-é használni? azok minden esetre úgy mozdulnának on-
nan el, hogy senki sem tudná szándokunkat. Garibaldira143 nézve az még a ne-
hézség, hogy most ugyan Riminiben van, de ki tudja, kevés idő múlva hol 
leszen? - Jó volna, ha egybeköttetésbe tehetnők magunkat véle. Talán írathat-
nál neki — de vigyázva, s ha tudunk egymásról, — mi rolla és ő rollunk, könnyeb-
ben lesz a dolog kivihető. - A 20.000 f rank semmi esetre akadály nem lesz, eze-
ket egy jó barátom szívesen tenné diszpozíciónkra. De, úgy hiszem, több kelle-
ne 20.000 franknál, reménylem, többet is lehetne szerezni — ismeretségeidet, 
kérlek, kultiváld — nagy hasznunkra lesznek. 

Bikkesy, gondolom, már elment. - Jó lett volna azon 12.000 frankból, me-
lyet magával vitt, egy részt számunkra elkérni - de ha el is ment, a baj nem 
nagy, mostanság nem halunk meg éhen. Henningsennel találkoztál-é? - Mint-
hogy nem tudom, holnap elindulhatok-e, arra kérlek, mondd meg, hogy szállá-
somat 16-ikán túl nem tartandom meg. - Sietek, a posta indul - nem írhatok to-
vább. 

Mindenesetre ügyekezni fogok valamit az Általad projektált144 expedíció-
ból lehetővé tenni. 

Ama magyar kereskedő hajók kapitányainak is jó volna egy pár sort írni, s 
őket megkérdezni, meddig maradnak Marseille-be, s mi föltételek mellett szál-
lítnának át egy sereg embert valamely adriai kikötőbe. 

Sietek! Isten Veled - szállásomat fölmondani, kérlek, ne feledd el! 

hív barátod 
Teleki 

London, aug. 6-ikán 849. 
Kérlek még mindenesetre, írj nekem ide. - Assignatiomat vetted? 

143 Garibaldi, Giuseppe (1807-1882), olasz szabadságharcos, 1849-ben a Római Köztársaság 
védelmét irányítja, 1859-ben Észak-Itáliában szabadcsapatvezér, 1860-ban felszabadítja Szicíliát, 
tábornok, később képviselő. 

144 tervezett 



Kívül: A Mosieur Monsieur Nicolas Kiss - Paris - 66 Avenue des Champs 
Elysées.145 

Eredeti sk. tisztázat. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára. Fond 159/19. 

9. 
London, 1849. augusztus 9. 

Teleki László gróf levele Nemeskéri Kiss Miklós ezredeshez 

London, aug. 9-ikén 

Kedves Barátom, 
Igen érdekes leveledet éppen most vevém. - Kétled, hogy leveleid megér-

keztek volna? de hiszen én rendesen feleltem — nem vetted válaszaimat? ezen 
igen búsulnék — röviden írtam ugyan, de sok fontost. - Szirmayt146 nem lehet 
Turinba küldeni, mert nem arra való — én legalább úgy tudom. — Branyicz-
kyvel szóltam; ő minden pénzáldozatra kész — ma írom. — Mindenkor írha-
tunk neki - a schweitzi eseményeket közlendem vele még ma. 

Szállást mindenesetre kell keresnünk - én holnapután reggel már ágyad-
nál leszek, s fel foglak ébreszteni. Azért nem küldök assignatiót.147 Henningsen 
hát csakugyan nem érkezett meg Párisban, ezt én nem értem. 

Isten Veled 
Hív barátod 

Teleki 

Eredeti sk. tisztázat. HL Personalia. Nemeskéri Kiss család iratai. Nemeskéri Kiss Miklós iratai. 
Teleki László levelei. 

Telekit valóban már augusztus 11-ére várták Párizsba,148 s 12-én már bi-
zonyosan ott is volt, mert Szarvady aznap írt az ő nevében Pulszkynak. Au-
gusztus 13-án már ő maga is írt Pulszkynak, s többek között közölte, hogy a 
magyar kormányzat hitelt nyitott a diplomaták számára, s arról érdeklődött 
tőle, hogy Charles Frederick Henningsen még Londonban van-e, vagy már elin-
dult Magyarországra?149 Az ezt követő napokban viszonylag sűrűn követték 

145 Kiss a levelet a rajta lévő feljegyzés szerint 1849. augusztus 8-án kapta meg. 
146 Szirmay Pál (1804-1883), Sáros megyei képviselő, Kossuth 1849 májusában ismeretlen tar-

talmú diplomáciai küldetéssel Berlinbe küldi (állítólag az orosz udvarral kellett volna felvennie a 
kapcsolatot), később hazatér. 

147 utalást 
148 Ld. erre Splény Lajos dátum nélküli, de 1849. augusztus 10-én kelt levelét Damburgi Ede 

honvéd őrnagyhoz. Közli Hermann Róbert: „Ez volt az év! Csudáknak éve!" Az 1848-1849 évi for-
radalom és szabadságharc dokumentumai Dobák Géza gyűjteményéből. Bp , 1994. 66. 

149 Mindkét levelet közli A Háborús Felelősség II. 104-105. csak Telekiét Pulszky F.: Életem és 
korom i. m. I. 535-536. 



egymást a levelek, augusztus 14-én, 16-án és 17-én; aztán hosszabb szünet kö-
vetkezett.150 Az osztrák ügynökök augusztus 20-án jelentették Londonból Pá-
rizsba történt visszatérését.151 

Augusztus 16-án Teleki írt az általa Londonból Poroszországba küldött 
Gottlieb Wimmer Augustnak, tájékoztatta az angol közvélemény magyarbarát 
megnyilvánulásairól, egyes angol és francia politikusok jóindulatáról, de hozzá-
tette, hogy egyetlen európai hatalom sem fog Magyarország érdekében háborüt 
vívni. Egyedül a Török Birodalomban lehet reménykedni, ahol Palmerston brit 
külügyminiszter segítségével sokat el lehetne érni. (Teleki ugyanis abban re-
ménykedett, hogy ha a Török Birodalmat rá lehetne venni az oroszok elleni fellé-
pésre, Nagy-Britannia a Porta mellett, s így közvetve Magyarország mellett avat-
kozna be a háborúban.) Egyben kérte Wimmert, igyekezzen találkozni IV Fri-
gyes Vilmos porosz királlyal, s megnyerni őt a magyar ügy javára.152 Augusztus 
22-én már Szarvady Frigyes tájékozatta Pulszkyt a bekövetkezett fegyverletétel 
utáni kilátásokról.153 A szabadságharc diplomatáiból így lettek emigránsok. 

A katasztrófa után - Teleki levele Andrássy Gyula grófhoz 

A szabadságharc leverése után több ezer magyar, lengyel és olasz emigráns 
menekült a Török Birodalom területére. Ausztria és Oroszország — az általuk kö-
tött nemzetközi egyezményekre hivatkozva — 1849 augusztusától kezdve folya-
matosan követelték a török kormánytól, hogy egykori alattvalóikat szolgáltas-
sák ki nekik. (Maguk az egyezmények azonban nem a politikai menekültek, ha-
nem a köztörvényesek kiszolgáltatását írták elő.) A török kormány a követelést 
nyíltan megtagadni nem merte, teljesíteni viszont — a vendégjogra való hivat-
kozással — nem akarta. 

Kossuth — némi habozás u tán — határozottan a renegálás ellen nyilatko-
zott, nem annyira vallási és erkölcsi, mint inkább politikai aggályai miatt. Úgy 
vélte ugyanis, hogy az áttérés semmitől sem védené meg, mert ha Oroszország 
és Ausztria háborúval fenyegetőzik, akkor a Török Birodalom aligha fogja meg-
védeni az áttérteket. 

Az emigráció katonai vezetői közül ugyanakkor többen (Józef Bem, 
Kmety György tábornok, Stein Miksa ezredes és több tucat más honvédtiszt) 
elfogadták az ajánlatot, abban reménykedve, hogy a kiadatás megtagadása, va-
lamint a volt honvédtiszteknek a török hadseregbe való felvétele miatt háború-
ra kerül sor Ausztria, Oroszország, illetve a Török Birodalom között. Andrássy 
Gyula is úgy vélte, hogy a cár az áttérteknek a török hadseregben való alkalma-
zása miatt háborút fog indítani. 

150 A leveleket közli Vértesy J.: Teleki levelei i. m. 221. (aug. 17.); A Háborús Felelősség 
105-108.; Pulszky F.: Életem és korom i. m. I. 537-538. (aug. 14. és 16.) 

151 HHStA A-Akten 503. 
152 Wimmer küldetését ismerteti és Teleki levelét közli Tilcsik György: Adatok a magyar diplo-

mácia 1849 későnyarán tett utolsó erőfeszítéseihez. Teleki László 1849. augusztus 16-án, Párizs-
ban kelt levele Gottlieb August Wimmerhez. Soproni Szemle, 2008/1. 194-206. 

153 A Háborús Felelősség II. 108. 



A Porta álláspontját végül is az keményítette meg, hogy Stratford Canning, 
az isztambuli angol követ biztosította a török hatalmasságokat: Nagy-Britan-
nia nem nézné tétlenül, ha Oroszország háborúval fenyegetné a törököket. Sőt, 
saját felelősségére felszólította a Földközi-tengeri angol flotta parancsnokát, 
vonuljon a török partokhoz. Lépéséhez utólag a brit kormány jóváhagyását is 
megnyerte. Az orosz és osztrák megbízottak a korábbi, a tengerszorosok státu-
sát szabályozó békék megsértését emlegették, de a brit, majd a francia fellépés 
meghozta hatását: október 22-én mindkét fél elállt a kiadatás követelésétől. 

A török fél viszont beleegyezett abba, hogy Hauslab cs. kir. altábornagy 
felkeresse a vidini menekülttábort, s hazatérésre biztassa az ott tartózkodókat. 
Hauslab ugyan nem kecsegtette túlzott reményekkel a menekülteket, de azok 
nagy részének már így is elege volt a török vendégszeretetből. így a közel 5000 
menekültből több mint 3000 tért vissza 1849. október végén. 

A többieket a török hatóságok november elején Vidinből Sumlába (Su-
men) költöztették, majd a kiadatás körüli vitákat lezárandó, 1850. február 16-
án útnak indították a kisázsiai Kütahyába. A konfliktus, amely a Kossuth és a 
magyar politikusok által 1849 nyarán remélt angol-török-francia, illetve oszt-
rák-orosz szövetség közötti háborúval fenyegetett, békésen oldódott meg.154 

Teleki levele ebben a válságos időszakban íródott. Tekintettel a kommuni-
kációs nehézségekre, érthető a szerző optimizmusa a bekövetkező európai há-
borúval, illetve annak a magyar ügyre gyakorolt pozitív hatásával kapcsolatban. 
Teleki ekkor — Kossuthhoz és Bemhez hasonlóan — még abban reménykedett, 
hogy a menekültek ügye nemzetközi háborús konfliktust provokál Ausztria, 
Oroszország, illetve a Török Birodalom, s a segítségére siető Nagy-Britannia és 
Franciaország között. A nyugati nagyhatalmak ugyanis amiatt aggódtak, hogy 
a Török Birodalom nem lesz képes megállítani az orosz haderőt, s így Oroszor-
szág elérheti régi külpolitikai célját, a tengerszorosok, a Boszporusz és a Darda-
nellák feletti ellenőrzés megszerzését. 

Teleki e levélhez mellékelte a Kossuthhoz, illetve Batthyány Kázmérhoz 
intézett leveleit, s kérte Andrássyt, juttassa el azokat a címzettekhez.155 Az 
Andrássyhoz írott levél azonban sokkal bővebb a Kossuthhoz intézettnél; emel-
lett, miután még az orosz diplomácia visszavonulásáról szóló hír előtt írta, sok-
kal nagyobb betekintést enged Teleki külpolitikai gondolkodásába. 

A levél címzettje id. Andrássy Gyula gróf (1823-1890), liberális politikus, 
1847-1848-ban Zemplén vármegye országgyűlési követe, 1848-1849-ben főis-
pánja, 1849. májusától honvéd ezredes, a Szemere-kormány isztambuli megbí-
zottja. Andrássy 1849. november 25-én Isztambulból Párizsba távozott, s csat-
lakozott az itteni emigránsokhoz. 1851-ben a cs. kir. hadbíróság távollétében 

154 A részletekre ld. Hajnal /.: A Kossuth-emigráció i. m. I. k. 133-407. 
155 a Teleki által Kossuthhoz írott, hasonló tartalmú levél eredetijét a Magyar Országos Levél-

tár őrzi. R 90. Kossuth Lajos iratainak időrendi sorozata, No. 559., közli Hajnal /.: A Kossuth-
emigráció i. m. I. 517-518. A levelet Andrássy november 19-én kapta meg és a hozzá mellékelt — 
Kossuthhoz, illetve Batthyány Kázmérhoz szóló leveleket — aznap tovább is küldte Vidinbe. And-
rássy Kossuthhoz intézett, erről szóló november 19-i levelét ld. Hajnal I.: A Kossuth-emigráció i. 
m. I. 541-542. Kossuth és kísérete időközben november 22-én Sumlába (Sumen) érkezett, itt kapta 
meg 23-án Andrássy november 19-i levelét, s 24-én válaszolt rá. A választ közli Hajnal /.: A Kos-
suth-emigráció i. m. I. 546-548. - A Batthyány Kázmérhoz írott levél jelenleg nem ismert. 



halálra ítélte. 1857-ben amnesztiával hazatért, 1861-ben a Deák-féle Felirati 
Párt soraiban, 1865-1867-ben szintén Deák pártjának képviselőként vett részt 
a magyar országgyűlés munkájában 1867-től magyar miniszterelnök és honvé-
delmi miniszter, 1871-től a Monarchia közös külügyminisztere volt.156 

A levél külön érdekessége, hogy Andrássy 1849-es diplomáciai levelezésé-
ből eleddig csak az általa Kossuthhoz, Batthyány Kázmér gróf, külügyminisz-
terhez (1807-1854), illetve Telekihez és Pulszky Ferenchez, a magyar kormány 
londoni diplomáciai megbízottjához intézett leveleit, valamint a Batthyány ál-
tal hozzá (is) intézett diplomáciai körleveleket ismertük; a külföldi magyar dip-
lomaták hozzá intézett leveleit nem.157 Andrássy monográfusa, Wertheimer Ede, 
aki használhatta az Andrássy-család levéltárát, sem talált ilyen jellegű okmá-
nyokat.158 Andrássy Telekihez fűződő kapcsolatáról eddig csak onnan tudtunk, 
hogy Teleki Pulszkyhoz intézett leveleiben időnként ismertette az Andrássytól 
kapott híreket.159 

Szintén fontos ez a levél azért is, mert 1849. októberéből — a már emlí-
tett, Kossuthnak szóló levélen kívül — Telekitől eleddig csupán egy 1849. októ-
ber 28-án Horváth Mihálynak, a Szemere-kormány vallás- és közoktatásügyi 
miniszterének adott bizonyítványt160, illetve egy október 31-én Pulszkyhoz in-
tézett levelet ismertünk.161 

A levél nemrég tűn t fel a Központi Antikvárium árverésén, közléséért je-
lenlegi tulajdonosának, Máday Norbertnek mondok ezúton is köszönetet. 

156 Életére ld. Wertheimer Ede: Gr. Andrássy Gyula élete. Bp., 1910. I-III. k. 1848-49-es tény-
kedésére Id. Hermann Róbert: „A szép akasztott". Andrássy Gyula 1848-1849-es szerepéről. Had-
történelmi Közlemények, 1990/4. 3-53. 

157 Andrássy - Batthyány Kázmér, Pancsova, 1849. jún. 11. Közli Thim József: A magyarorszá-
gi 1848-49-iki szerb fölkelés története. III. k. Bp., 1930. 787-789.; magyar fordításban 1848-49. évi 
iratok a nemzetiségi megbékélésről. Bp., 1948. 188-191.; Horváth Z.: Teleki László i. m. II. 184-
187. (téves dátummal,); uő. - uő., Isztambul, 1849. júl. 3. Közli A Háborús Felelősség I. 514-515.; 
Deák L: 1848 i. m. 388-390.; uő. - Pulszky Ferenc, uo., 1849. júl. 4. Közli A Háborús Felelősség II. 
101-102.; Deák I.: 1848 i. m. 390-391.; uő. - Batthyány Kázmér, d. n. [1849. augusztus?]. Közli Vf 
Waldapfel E.: IV 266.; uő. - uő., uo., 1849. aug. 6. Közli A Háborús Felelősség I. 522.; uő. - Pulszky 
Ferenc, uo., 1849 aug. 15., Közli A Háborús Felelősség II. 106-107.; uő. - Kossuth Lajos, uo., 1849. 
szept. 3., szept. 7., szept. 11., szept. 24., szept. 30., okt. 8., nov. 19., közli őket Hajnal István: A Kos-
suth-emigráció i. m. I. 463-470., 489-494., 496-499., 541-542., a szept. 11-it közli még Perczel Mik-
lós: Naplóm az emigrációból. S. a. r. Závodszky Géza. Bp., 1977. [I. k.] 43-45.; uő. - Teleki László 
(?), uo., 1849. szept. 15. Közli Vf Waldapfel E.: IV 410-411. (Szarvady Frigyes 1849. szept. 30-án 
Pulszkyhoz intézett levelében.) 

158 Wertheimer Ede: Gr. Andrássy Gyula élete. Bp., 1910. I. k. 
159 Teleki - Pulszky, Párizs, 1849. szept. 8., szept. 30. Közli Vértesy J.: Teleki levelei i. m. 

221-224. és V Waldapfel E.: IV 371-372. és 408-409.; Kiss Miklós - Pulszky Ferenc, uo., 1849. 
szept. 9. Közli V Waldapel Eszter: IV 374-375. 

160 Közli Teleki László válogatott munkái II. 41. 
161 Közli Vértesy J.: Teleki levelei i. m. 327.; V Waldapfel E.: IV 423-424. 



10. 
Párizs, 1849. október 16. 

Teleki László gróf levele Andrássy Gyula grófhoz 

Páris, october 26-ikán 1849. 
11 rue de la Paix 

Kedves Barátom! 

Szörnyűség, hogy barátink még mindig Widdinben vannak. - Nem féltem 
őket, de mégis szeretném, ha már útnak indították volna. Ugyan kérlek, üttesd 
a dolgot. Angol passust162 könnyen kaphatnak - americait is. E napokban talál-
kozandsz valakivel, ki veled erről szolland s magát barátink dispositiojára163 

teendi. - Bizhatsz benne, levelet adok neki hozzád, de e levélben, minthogy itte-
ni futár viszi, az egyént megnevezni nem merem. - Egyetértek abban veled, 
hogy azon lépésnek, mellyet Bem s néhány társa tevének, igen üdvös következ-
ményei lehetnek. - Szeretem, hogy Kossuth nem változtatta vallását - de igen 
jó, hogy Bém Murát passává lett.164 - S igen hiszem, hogy rövid időn az oroszok 
e nevet sokat fogják emlegetni. - Az orosz és török közt a háborúnak nem soká-
ra ki kell ütni, s ez esetben Angol- s Frankhon szerepe nem lehet kétes; - a törö-
köt nem pártolniok, nem istápolniok lehetlen. Fél év alatt égni fog Europa. -
Ennek így kell leni — a dolgok nem maradhatnak ugy, mint vannak, — egy évig 
sem - de csak európai háború változtathat a helyzeteken. - Tehát szükség van 
európai háborúra - amire pedig szükség van, az meg is történik. - A diplomaták 
hiába működnek, a fátumon változtatni nem fognak. - A jövő év vége előtt nem 
földönfutók többé, győztesek leszünk. - Miklós cár165 jellemét ismerem, - most 
még azabb, mint aki volt, mert elbízta magát. - Nem fogja magát mérsékelhet-
ni. - Az orosz diplomaták esküsznek, hogy békét akar — nem igaz — háborút 
óhajt minden áron. - Ha enged is e pillanatban, csak tetteti magát, s jövő tava-
szon sergei a Balkán felé indulandnak, ha előbb nem. - Palmerston jól viseli 
magát, az angol flotta a Dardanellák felé közéig, amint mondják, már ott is van 
— te jobban tudod — s amint mondják s írják, a francia hajósereg is hasonló pa-
rancsot kapott. - Nem tudom, mi lesz Bonaparte politicája ezentúl, de annyit 
bizton reménylek, hogy a Portát nem hagyandja el. - Ez egy az elnöki szeszé-
lyek és parlamentaris coalitiok körén kívül áll és minden esetre biztos. - Frank-
honnak e tekintetben Angolhonnal ugyan egy politicát keilend akaratlanul is 
követnie, a körülmények úgy hozandják magukkal. - Egyébbaránt a miniszte-
rek még mindig lehetőnek gondolják a békét — maga az elnök is — kivel nem-
rég szóltam.166 - Illyen az ember, eszköz a gondviselés kezeiben, — maga sem 

162 útlevelet 
163 rendelkezésére 
164 Bem ugyanis, abban reménykedve, hogy rövidesen háborúra kerül sor Oroszország és az 

Oszmán Birodalom között, több más magasabb és alacsonyabb rangú katonával együtt á t tér t az 
iszlámra, s szolgálatot vállalt a török hadseregben. 

165 Miklós, I. (1796-1855), 1825-től orosz cár. 
166 1 849. október 11-én. Erről a találkozóról eleddig csak egy osztrák kémjelentésből tud tunk , 

HHStA A-Akten No. 824. Hivatkozik rá Hajnal I.: A Kossuth-emigráció i. m. I. 235. 



tudja, mit teszen — működik, s nem sejti, mi célra. - Ók is azt gondolják, hogy a 
békét biztosítják Európában, amíg a háborút mind kikerülhetlenebbé teszik. 
Az orosz diplomaták perse [sic!] simák — s csak azon kérdésekről ítélve, 
mellyek orosz és török közt most éppen szőnyegen vannak, — azt gondolná az 
ember, hogy minden könnyen eligazítható. - De a cár jellemét is tekintetbe kell 
venni, s mérgit - s terveit s gyűlöletét. Aztán meg, aki ismeri Oroszhont, tudja, 
hogy ott a katonaság számát kisebbítni nem lehet. - Il leur est impossible de 
licencier leur troupes.167 Mert a katona otthon se jobbágy, se úr nem lévén — 
hanem kivételi állásban — a kettő közt, csak zavart okoz — nincs más mód 
tőlle szabadulni — mint az ellenség által agyonlövetni. 

It t a kormány helyzete igen kétes — a parlamentaris többség ugyan nem 
hiányzik — de ez sokkal reactionariusabb a kormánynál. Ennek vezére Thiers. 
Egyébbaránt nemsokára meg fog oszlani — már ollyan emberek, mint Victor 
Hugo168, külön váltak tőlle. — (A többek közt Victor Hugo gyönyörű beszédet 
tartott a római dolgokba169, amint olvasni fogtad a hírlapokban, en passant170  

Austriát s küllönösen Hainaut171 és Radetzkyt172 megbélyegezte úgy, amint ér-
demlik - mit meg is köszöntem neki.) A parlamentaris többség Thiers-rel à la 
tête173 igen elégületlen volt az elnöknek a római dolgokban Edgar Ney-hez174 in-
tézett levelével - Odillon Barrot utolsó beszédében kisimította a dolgot, s 
ügyekezett az elnöki levelet a pápai motu proprioval175 egyhangzásba hozni — 

167 Elképzelhetetlen számukra, hogy elbocsássák csapataikat» 
168 Hugo, Victor (1802-1885) költő, író, politikus, az alkotmányozó és a törvényhozó nemzet-

gyűlés tagja, 1851-ben emigrál. 
169 Louis Napoléon Bonaparte köztársasági elnök 1849. április 14-én intézkedett arról, hogy 

egy francia expedíciós haderő induljon a Római Köztársaság ellen. Az akció célja az volt, hogy meg-
akadályozza Ausztria további itáliai térnyerését; azaz, hogy ne a császári csapatok verjék le a római 
forradalmat. A francia haderő április 22-én indult el Toulonból, 24-én szállt partra Civitavecchiánál, s 
május l-jén intézte első támadását Róma ellen. A francia nemzetgyűlésben az expedíció kapcsán ko-
moly vita robbant ki. Május 16-án a szembenálló felek fegyverszünetet kötöttek, de június elején a 
franciák újabb támadást indítottak. Végül július 3-án szállták meg Rómát, ahol feloszlatták a római 
nemzetgyűlést. (A francia csapatok ezt követően 1870-ig maradtak a Pápai Állam területén.) 

170 mellesleg 
171 Haynau, Julius von, báró (1786-1853), 1848-ban cs. kir. altábornagy, temesvári dandárpa-

rancsnok, az év nyarától Észak-Itáliában szolgál, előbb Verona parancsnokaként, majd hadtestpa-
rancsnokként, 1849 május végétől táborszernagy, a magyarországi cs. kir. hadsereg főparancsnoka, 
Magyarország teljhatalmú katonai kormányzója, 1850 júliusában elmozdítják. 

172 Radetzky von Radetz, Josef, gróf (1766-1858), cs. kir tábornagy, az itáliai cs. kir. hadsereg 
főparancsnoka. 

173 Az élen 
174 Ney, Napoléon Henri Edgar, gróf (1812-1882), katonatiszt, Louis Napoléon Bonaparte 

szárnysegédje. 
175 Nem vitatható pápai kinyilatkoztatással. IX. Pius 1849. szeptember 4-én, egy nápolyi hajó 

fedélzetén Gaeta városából Portici királyi palotájába tette át székhelyét, és itt adta ki szeptember 
12-én azt a Motu Proprio-t, amelyet Antonelli bíboros főbb vonalakban már ismertetett egy, diplo-
matáknak tar tot t előadásán. Jelentőségét mutatja, hogy az ebben felvázolt államberendezkedés ap-
róbb módosításokkal egészen 1870-ig, Róma francia megszállásának megszűnéséig érvényben volt. 
A Motu Proprio csak a kereteket vázolta fel, a részleteket a később kiadott rendeletek tartalmaz-
ták. Az okmány kormányzati és ügyintézési reformokat ígért, emellett az ideiglenes kormány és az 
alkotmányozó nemzetgyűlés tagjain, a felkelés katonai vezetőin, valamint az 1846. évi amnesztia 
alkalmával amnesztiában részesülteken és a köztörvényes bűnök elkövetőin kívül általános közke-
gyelmet helyezett kiáltásba. Ennek alapján szeptember 18-án egy bíborosi bizottság hirdette ki az 



de ez neki mégsem sükerült — annyi bizonyos, hogy Thiers és Bonaparte jó ba-
rátok többé nem lesznek - s az elnök meg nem bocsátandja Thiers-nek, hogy ez 
rapportjában176 a római dolgok fölött az elnöki levelet még említésre méltónak 
sem találta.177 - Néhány hét alatt itt is kiüt az egyenetlenség — s az elnök győz-
ni fog Thiers fölött, de csak a szabadelmű párt segítségével — és éppen azért hi-
szem, hogy néhány hét alatt Frankhonban minden jobbra fordul. — így vagy 
amúgy — de minden esetre. A mostani állapot nem maradhat. - Amit a komá-
romi föltételekről178 írtál, már megkésett dolog ugyan — de mégis megírtam 
Pulszkynak — tegyen, mit tehet.179 - Az itteni török követ, Callimachi herceg180 

igen jól nyilatkozik181 — a Porta az itteni kormányokra számolhat — csak szo-
rítsd őket ott. - De igen jó volna barátinkat Widdinből minél elébb útnak indít-
ni — csak passusokat nekik! — ügyezzél ezen, kérlek - ra j tam nem múlik. Nem 
lehetek nyugodt, míg ők ott vannak. Aztán majd készítsünk terveket! Örven-
dek azon, hogy veled mindenben tökélletesen egyetértek — Kossuthot védni 

amnesztiát. A Motu Proprio, illetve az amnesztia-rendelet szövegét közli: Acta Pii IX, Pontifícis 
Maximi. Pars Prima, acta exhibens quae ad Acclesiam universam spectant I—VII.; Parte seconda, 
che comprendre i motu-propri, chirografl, editti, notificazioni ecc., per lo Stato Pontifïcio: I. (1846-
1850.) Roma, s. d. 286-290. és 293-294. A kérdésre ld. még Giacomo Martina S. J.: Pio IX (1846-
1850). Miscellanea Históriáé Pontificiae, vol 38. Roma, 1974. 391-392. - Az adatokért hálás köszö-
nettel tartozom Pete László barátomnak, a Debreceni Tudományegyetem Olasz Intézete docensé-
nek.. V ö. még Alphonse Balleydier: Histoire de la révolution de Rome. Tableau religieux, politique 
et militaire des années 1846, Í847, 1848, 1849 et 1850 en Italie. Paris, 1851. Tome II. 379.; Edward 
Lubienski: Guerres et révolutions d'Italie en 1848 et 1849. Paris, 1852. 472.; François Tommy 
Perrens: Deux ans de révolution en Italie (1848-1849). Paris, 1857. 120-121. 

176 1849. október 13-án kelt jelentésében. A parlamenti vitára október 18-19-én került sor. Is-
merteti A. Balleydier Histoire II. 380-384. Az október 18-i ülés jegyzőkönyvét közli Alexis de 
Tocqueuille: Souvenirs. Préface de Fernand Braudel. Postface de J. P Mayer. Texte établi par Luc 
Monnier et annoté par J. P Mayer et B. M. Wicks-Boisson. [Paris, 1978.] 410-427. 

177 Louis Napoléon Bonaparte francia köztársasági elnök 1849. augusztus 18-án Edgar Ney-
hez, a római expedíciós hadtest hadsegédjéhez írott levelében közölte, hogy Franciaország nem a 
pápa világi hatalmának visszaállítása érdekében, csupán a túlzó köztársasági mozgalmak miatt in-
tézett támadást a Római Köztársaság ellen. Közli A. Balleydier: Histoire II. 347-349, téves, május 
18-i dátummal F. T. Perrens: Deux ans 118-119. Kivonatosan ismerteti Jean Dautry: Az 1848-as 
francia forradalom és a köztársaság. Fordította Hegedűs Eva. Bp, 1981. 339. A levél szeptember 
7-8-án a sajtóban is megjelent. Adolphe Thiers azért mellőzte a levél említését a római expedícióról 
készített — Teleki által is említett — parlamenti jelentésében, mert úgy vélte, hogy Bonaparte ez 
által a pápa, illetve Ausztria ellenségének tűnhet a világ szemében, s ez háborús veszélyt jelent Itá-
liában. Ld. erre Alexander Hübner párizsi osztrák követ Thiers közlései alapján írott 1849. október 
26-i jelentését Felix zu Schwarzenberg herceg, miniszterelnökhöz, közli Hajnal I.: A Kossuth-emig-
ráció i. m. I. 838-842. Az elnök egyébként október 31-én leváltotta Odillon Barrot kormányát, és 
újabb, miniszterelnök nélküli kormányt alakított. 

178 Ti. a Klapka György vezérőrnagy által védett komáromi erőd 1849. szeptember 27-én meg-
kötött kapitulációs feltételeiről. A megadási egyezményt közli Klapka Gy.: Emlékeimből i. m. 197-
198. 

179 Ezt a levelet nem ismerjük. (Teleki 1849 októberében Pulszkyhoz írott levele közül csak 
egy ismert.) 

180 Callimachi herceg, görög származású török diplomata, ekkor a Török Birodalom párizsi 
követe. 

181 Teleki 1849. október 2-án négy óra hosszat tárgyalt Callimachival, s köszönte és dicsérte a 
Porta Oroszországgal és Ausztriával szembeni magatartását, s a bizalmába magyar menekültként 
beférkőzött Ludwig Berndorff osztrák ügynöknek kifejezte azon reményét, hogy rövidesen kitör a 
háború a Porta és Oroszország között, s Magyarország egy éven belül független lesz. Ld. Berndorff 
1849. okt. 8-án Párizsban kelt jelentését. HHStA A-Akten No. 809. 



fogjuk, nem engedendjük, hogy magyarok támadják meg — csak bár szólhatnék 
Szemerével182 — írj neki, kérlek, a mi szellemünkben — én is írnék, de nem tu-
dom, hová.183 - Kossuthnak az angol hírlapokban megjelent, s Palmerstenhez 
[sic!] intézett levele igen kellemetlenül hatott az itteni török követség tagjaira. 
Ok azt állítják, hogy a vallásváltoztatás iránti javaslat nem a török kormánytól 
jött, hanem néhány túlbuzgó egyénektől.184 - Mondtam nekik, hogy ha majd 
Kossuth Londonba érkezik, bizony nem mulasztandja el a Porta dicső önvisele-
tét a refugiék185 dolgában kellőleg megdicsérni - tudom, hogy ezt Kossuth meg 
is fogja tenni. - ír j neki erről, - s amennyiben helyesnek látandod, ezen levelet 
közöld vele s Batthyány val.186 - A Kossuth levele egyébbaránt a publicumra jó 
hatással volt. - Iszonyú, úgy-é, mit Ausztria Magyarhonban elkövetett? - Bat-
thyány Lajos kivégeztetésére nézve egy nótát187 írtam az itteni hírlapokhoz, 
melly a főbb hírlapokba be is igtattatott. Még a Journal des Débats is adta vé-
gül.188 Úgy hiszem, e cikkemnek itt Frankhonban jó hatása lesz - mert éppen a 
conservatív lapok adták.189 - Kossuthnak, Batthyánynak sok szépet - oh! mint 
sovárgok utánuk! - Sok mindenféléről keilend értekeződnünk. - Ha meg nem 
hasonlunk, úgy ügyünk nincs veszve. - Majd meglátja Kossuth, milly véle-
ménnyel van felölle itt a világ. - O tartatik Europa legnagyobb emberének -
neki ezentúl is nagy szerepe lesz. - De Istenért, ne vesztegeljen tovább ott. -
Nem félek, de nem lehetek nyugodt. - Úgy hiszem, Kossuth neje is Widdinben 

182 Szemere Bertalan (1812-1869), reformpolitikus, 1848-ban a Miniszteri Országos Ideiglenes 
Bizottmány tagja, a Batthyány-kormány belügyminisztere, az Országos Honvédelmi Bizottmány 
tagja, felső-magyarországi teljhatalmú országos biztos, 1849. május 2-ától miniszterelnök és bel-
ügyminiszter. Emigrál, 1865-ben elborult elmével hazatér. 

183 Szemere ugyanis egy 1849. szeptember 24-én Athénban írott hírlapi nyilatkozatban tilta-
kozott amiatt, hogy a Kossuth és a kormány lemondását közzétevő 1849. augusztus 11-i okmány a 
sajtóban úgy jelent meg, hogy azon az ő aláírása is szerepelt; holott ő nem írta azt alá. Egyben ki-
fejtette, hogy Kossuthnak nem volt joga a hatalom Görgeire való átruházására; illetve, hogy Kos-
suth éppen ezért felelős Görgei fegyverletételéért. Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok. - Ok-
mánytár. Sajtó alá rendezte Hermann Róbert és Pelyach István. Bp., 1990. 56-57. Szemere a nyilat-
kozatot a párizsi Le National szerkesztőjének is megküldte, de — naplója szerint — Teleki megaka-
dályozta annak közzétételét. Teleki október 31-én Pulszkyhoz intézett levelében viszont arra utal, 
hogy Szemere levele megjelent a La Presse 27. számában. Közli Vértesy J.: Teleki levelei i. m. 327. 
(tévesen 185l-re datálva); V. Waldafel Eszter: IV 423-424. Szemere egyébként október 25-én szállt 
partra Marseille-ben, s 30-án érkezett meg Párizsba. Az ezt követő héten találkozott Telekivel. 
Szemere Bertalan: Napló (1849-1861). S. a. r. Albert Gábor. Miskolc, 2005. 72-73. 

184 Ez Kossuthnak 1849. szeptember 20-án vagy 21-én Palmerston lordhoz, a brit külügymi-
niszterhez írott levele a renegálás (azaz az iszlámra való áttérés) ügyében. Ezt közli Hajnal /.: A 
Kossuth-emigráció i. m. I. 482-486., magyar fordításban Magyar Salon 1887/1. (6. kötet) 604-612. 

185 menekültek 
186 Batthyány Kázmér, gróf (1807-1854), a főrendi reformellenzék tagja, 1848-49-ben Baranya 

vármegye főispánja és kormánybiztosa, 1849. február 12-étől a Délvidék kormánybiztosa, 1849 má-
jusától a Szemere-kormány külügyminisztere. Emigrál, Párizsban hal meg. 

187 jegyzéket 
188 A Teleki által Batthyány Lajos elítéltetésének jogtalanságáról írott 1849. október 19-i hír-

lapi nyilatkozatot közli Horváth Z.: Teleki László i. m. II. 195-198.; magyar fordításban Teleki 
László válogatott munkái II. 33-38. és Csorba L.: Teleki László i. m. 147-151. A szakirodalom eddig 
nem tudott arról, hogy a nyilatkozat a jobboldali (rendpárti) Journal des Débats-ban is megjelent. 
V ö. Kovács E.: Szabadságharcunk i. m. 266. 

189 Batthyány kivégeztetése hírének rossz hatásáról 1849. október 23-án egy párizsi osztrák 
ügynök is tájékoztatta a bécsi hatóságokat. HHStA A-Akten No. 865. 



van.190 - Minden barátinknak, kivel találkozandol, szíves köszöntésemet. Re-
ménylem, nemsokára látandjuk egymást. - írok egy pár szót Kossuthnak s Bat-
thyánynak is - az elküldést ugye magadra vállalod? - Isten veled 

Hív barátod 
Teleki 

U. i. éppen most tudtam meg, hogy Petersburgból191 érkezett telegraphi hírek 
szerint Miklós cár Fuad effendinek192 adott feleletében lemondott arról, hogy a 
refugiék neki kiadattassanak, s csak azt kívánja, hogy Törökhonból [kihajtas-
sanak] kiűzettessenek.193 - Ez engem arról meg nem győz, hogy nem lesz hábo-
rú - mert csak tettet az orosz. - De vigyázz kérlek, arra, hogy valahogy messze 
ne deportálják őket - [s éppen ne] mint például Montevideoba - mert tudom, 
hogy a montevideoi köztársaság194 igen szeretne vagy 2000 magyart földén 
megtelepítni - mais cela ne nous arrangerait avancement, n 'est ce pas mon 
bon?195 - Angolhonba kell menniök! Mindenesetre gondoskodj arról, hogy elébb, 
mintsem Kossuth Americába menne, egy pár napig mulasson Londonban vagy 
itt — mert mindenesetre értekeződnünk kell — organizálnunk az emigratiót. -
Hogy meg ne hasonuljunk. Később — ha nem volna kilátás itt — csakugyan jó 
volna Kossuthnak Éjszak-Americába menni egy pár hóra, mert ott igen nagy a 
sympathia és táplálni kell.196 

190 A hír téves volt, hiszen Kossuthné csak 1850. január 15-én érkezett meg Sumlába. 
191 Szentpétervárról 
192 Fuad Mehemed pasa (1815-1869), török diplomata, 1861-1866 között külügyminiszter, il-

letve nagyvezír. 
193 A hír érkezését szintén aznap jegyezte fel egy másik kortárs naplója is. Journals Kept in 

France and Italy from 1848 to 1852. With a Sketch of the Revolution of 1848 by the Late Nassau 
William Senior. Ed. by M. C. M. Simpson. London, 1871. [Reprint: New York, 1973.] Vol. I. 209. 

194 Uruguay 
195 Ez nem szolgálna előnyünkre, nemde, barátom? 
196 Teleki és Andrássy levelezéséből e levélen kívül még egy, Teleki által 1861. január 25-én 

Andrássyhoz intézett levél ismert, amelyet Andrássy Gyula hagyatékából közöltek. Gróf Teleki 
László levele gr. Andrássy Gyulához. Történelmi Szemle, 1916. 128-129. (Horváth Zoltán monográ-
fiájának iratjegyzékében nem szerepel.) 



Miru György 

A SZABADSÁG ELVE ÉS A NEMZET ELVE 

Kossuth Lajos és Teleki László vitája a közösségi autonómiák értelmezéséről* 

A vitázó felek 

Kossuth Lajos és gróf Teleki László ismeretsége 1848-ban már több mint 
egy évtizedes múltra tekintett vissza. A magyarországi politikába a főrendi el-
lenzék soraiban bekapcsolódó Teleki a negyvenes évek közepétől szorosan 
együttműködött Kossuthtal, mindenekelőtt a szociális téren kifejtett szervez-
kedésben, a Védegylet alelnöke, a Nemzeti Kör, majd az Ellenzéki Kör elnöke 
volt és tagja az Ellenzéki Nyilatkozatot szerkesztő bizottságnak. Teleki Kos-
suth első országgyűlési követválasztását is támogatta. Mindketten a reformel-
lenzék élvonalában küzdöttek a társadalom polgári irányú átalakításáért.1 

Mint az Ellenzéki Párt egyik vezető politikusa, Teleki neve is felmerült az 
első független felelős minisztérium megalakításánál, s bár gróf Batthyány La-
josnak személyes jó barátja volt, mégsem lett tagja a kormánynak. Az 1848-as 
átalakulás sodrában Teleki politikai nézetei radikálisabbá váltak, s a népképvi-
seleti országgyűlésen több kérdésben is a kormány bírálójaként, ellenzékeként 
lépett fel. Az olasz segély ügyében Kossuthtal is vitába keveredett.2 

Diplomáciai megbízatásával helyzete megváltozott, hisz Párizsba a ma-
gyar kormány képviseletében érkezett, s ráhárult az a feladat, hogy összehan-
golja a külföldi ügyvivők munkáját. Nem sikerült elérnie, hogy Magyarországot 
elismerjék, ezért hivatalos követi státuszt sem tudott magának kivívni. Ennek 
ellenére a közvélemény tájékoztatásában hatékony munkát végzett, informális 
úton számos politikussal lépett kapcsolatba, és megkezdte tárgyalásait a térség 
más nemzeteinek képviselőivel, hogy politikai igényeik egyeztetésével a magyar 
szabadságküzdelem ellenfeleiből támogatóivá váljanak. Diplomáciai erőfeszíté-
sei azonban az orosz intervenció megakadályozásában és a magyar független-
ség elismertetésében már nem hozták meg a várt eredményt. Teleki külföldi 
tartózkodása alatt Kossuthtal és Batthyány Lajossal csak hivatalos jelentések, 

* A tanulmány a Bolyai János Kutatási ösztöndíj támogatásával készült. 
1 Lengyel Tamás: Gróf Teleki László. Bp. é. n. [1942.] 14-18., 22-40.; Kemény G. Gábor: Teleki 

László. In: Teleki László válogatott munkái. I—II. Szerk. Kemény G. Gábor. Bp. 1961. I. 14-15., 
26-43.; Horváth Zoltán-. Teleki László 1810-1861. I-II. Bp. 1964. I. 116-177.; Teleki László. Szerk. 
Csorba László. Bp. 1998. 17-20.; Csorba László: Egy barátság három próbája. Kossuth és Teleki. In: 
Kossuth Lajos 1802-1894. Kossuth Lajos és kortársai. Szerk. Hermann Róbert. Bp. 2002. 71-74. 

2 Lengyel T.: Gróf Teleki i. m. 40-51.; Kemény G. G.: Teleki László i. m. 44-53.; Horváth Z:. Te-
leki László i. m. I. 178-194.; Urbán Aladár-. Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Bp. 1986. 112.; 
Csorba L.: Teleki László i. m. 20-23.; Csorba L.: Egy barátság i. m. 74-79. 



levelek, illetve követek út ján küldött szóbeli üzenetek formájában tartott kap-
csolatot. Kossuth az OHB elnökeként, amennyire jutot t erre ideje, a külpoliti-
kát is irányította, majd a függetlenség deklarálása és a Szemere-kormány meg-
alakulása után gróf Batthyány Kázmér külügyminiszter küldött utasításokat a 
külföldi ügyvivőkhöz.. Ez azonban nem akadályozta sem Telekit, sem pedig 
Pulszkyt, hogy Kossuthot közvetlenül is tájékoztassák.3 

Világos után Teleki Párizsban maradt, s mint emigráns politikus továbbra 
is diplomáciai úton, illetve a nyugati közvélemény informálásával próbálta a ma-
gyar ügy iránti szimpátiát elmélyíteni, a menekültek kiadatását megakadályoz-
ni, illetve helyzetükön segíteni. Párizsban a magyar emigráció egyik fontos köz-
pontja alakult ki. Kossuth megmenekült ugyan a kiadatástól, de nem tudott nyu-
gatra távozni, a Porta a birodalom belsejébe internálta. Első elkeseredése után, 
sokat bírált lépésként, visszavette kormányzói címét, ezzel jelezte, hogy igényt 
tart az emigráció politikai irányítására. Ázsiai elzártságában csak nehézkesen, 
levelezés vagy követek útján tudott kapcsolatokat fenntartani, elsősorban az őt 
felkereső személyeket, illetve a Törökországban működő ágenseit foglalkoztatta. 
Internálása helyére, Kütahiába megérkezve a rendszeres érintkezés szándékával 
vette fel a kapcsolatot nyugati ágenseivel, Telekivel és Pulszkyval. Elsősorban 
diplomáciai lépéseket várt tőlük, de Telekivel 1850 nyarán élénk levélváltások 
keretében eszmetörténetileg is érdekes vitát folytatott a nemzetiségi kérdés meg-
oldásának lehetőségéről.4 

A probléma: a nemzetiségi kérdés 

A magyar liberálisok miközben kidolgozták és megvitatták a rendiség le-
bontásának, átalakításának módjait, hamar beleütköztek a nyelvileg, etnikai-
lag is sokszínű társadalom problémáiba. A liberális elveken alapuló társada-
lom-átalakítási program az egyént tekintette kiindulópontnak, a jogok eredeté-
nek, alanyának, ezért a jogegyenlőség programjával megpróbálta azt közösségi 
(elsősorban jogi) kötelékeiből kioldani. Ez azt jelentette, hogy újra kellett értel-
mezni a közösségalakítás elveit is, azt, hogy miként szerveződjenek az egyének 
közösséggé a polgári társadalom képződésének folyamatában. A hazai liberáli-
sokat komoly dilemma elé állította az a kérdés, hogy a nyelvi-etnikai alapon 
szerveződő közösségeket milyen jogok illessék meg, miközben azok kiformálták 
nemzeti identitásukat (nemzetiség), és arra törekedtek, hogy növeljék önren-
delkezésüket. A magyar nemzeti mozgalom részéről többféle válasz született, 
majd jelentős viták u tán kidolgozták a politikai nemzet koncepcióját.5 Úgy vél-

3 Ováry-Avary Károly: Teleki László gróf párizsi küldetése 1848-ban. Háborús Felelősség 2. 
(1931) 434-442.; Lengyel T.: Gróf Teleki i. m. 52-96.; Kemény G. G.: Teleki László i. m. 53-78.; Hor-
váth Z.: Teleki László i. m. I. 197-229, 238-290.; Csorba L.: Teleki László i. m. 23-28.; Csorba L.\ 
Egy barátság i. m. 79-81. 

4 Lengyel T.: Gróf Teleki i. m. 97-112.; Kemény G. G.: Teleki László i. m. 78-92.; Horváth Z.: 
Teleki László i. m. I. 291-353.; Csorba L.\ Teleki László i. m. 28-31.; Csorba L.: Egy barátság i. m. 
81-85. 

5 A reformkori nemzetértelmezésekről Kávássy Sándor: Kossuth nemzetelmélete. In: A Szegedi 
Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 1966. I. Szerk. Benkő László. Szeged 1966. 113-117.; 
Varga János: Helyét kereső Magyarország. Politikai eszmék és koncepciók az 1840-es évek elején. Bp. 
1982. 25-41, 64-70.; Szűcs Jenő: A nemzet historikuma és a történetszemlélet nemzeti látószöge. 



ték, a jogok kiterjesztése, a szabadság biztosítása, a társadalmi átalakulás, a 
polgárosodás, mint közös ügy erősebb szolidaritást fog teremteni a nyelvi-etni-
kai kötődésnél. 

Ez a várakozás nem teljesen érvényesült. 1848-ban a szabadságbővítés 
sodrában felerősödtek a nemzeti törekvések, és a mozgalmak vezetői lépéseket 
tettek a kisebbségi csoportok nemzetként történő elismertetésére és a nemzet-
re alapozott, területileg is elkülönülő politikai-igazgatási, nem csupán nyelvi és 
vallási autonómiák érvényesítésére. Ezeket a hivatalos magyar politika elutasí-
totta, aminek következtében több nemzeti mozgalom is eljutott a magyar kor-
mány elleni fegyveres felkelésig. Az országban polgárháború alakult ki, ami 
rontotta az alkotmányos önállóság kereteit tágítani akaró kormányzat esélye-
it.6 Kossuthot csalódással töltötte el a nemzetiségi konfliktusok kiéleződése, kö-
veteléseik mögött gyakran pánszláv izgatók, vagy a bécsi politika aknamunká-
ját sejtette. Visszautasította a tartományi elkülönülésre irányuló törekvéseiket, 
s olykor fenyegetően, máskor amnesztia ajánlattal, vagy iskolai, egyházi, esetleg 
községi nyelvi igényeik tudomásul vételével fordult feléjük.7 

Teleki küldetésének egyik fontos részét képezte, hogy Magyarországról a 
nemzetiségi kérdés miatt kialakult kedvezőtlen képet megváltoztassa, és megindo-
kolja a magyar politika lépéseit, illetve, hogy kapcsolatot keressen a nemzetiségek 
politikusaival. Hamar szembesült az ellenvéleményekkel, s tárgyalásai során maga 
is más szempontok szerint kezdte vizsgálni a kérdést. Már 1848. október 6-i és 10-i 
jelentéseiben beszámolt a román Alexandra G. Golescuval történt találkozásairól, 
s arról hogy a románok egy abszolutizmus-ellenes szövetségben együttműködné-
nek Magyarországgal. Teleki a szövetség feltételéül a határok tiszteletben tartását 
és az erdélyi románok magyarellenes akcióinak beszüntetését szabta.8 Az első je-
lentésben szövetségről, míg a másodikban „confoederatióról" tett említést, s a fo-
galmak használatából Kemény G. Gábor arra következtetett, hogy Teleki még 
csak egy szövetségre és nem államszövetségre gondolt.9 

Hozzászólás egy vitához. In: Uő: Nemzet és történelem. Bp. 1984. 23-33.; Gergely András: A nemzet-
té válás programjai. In: Uő: Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 
1848-ról. Bp. 1987. 99-120.; Gergely András: A nemzeti és nemzetiségi érdekegyesítés formálódása, 
uo. 121-135.; Gergely András: Kossuth nemzetiségi politikája 1847-1853. Tiszatáj 56. (2002: 9. sz.) 
78-79. 

6 Kovács Endre: Szemben a történelemmel. A nemzetiségi kérdés a régi Magyarországon. Bp. 
1977. 237-308.; Spira György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. 
Bp. 1980. 11-86. 

7 Kovács E.: Szemben a történelemmel i. m. 248-250, 255, 259-262, 285, 291-294, 303-
305.; Spira Gy.: A nemzetiségi kérdés i. m. 25-30, 67.; Gergely A.: Kossuth nemzetiségi politikája i. 
m. 81.; Katus László: Kossuth és a nemzetiségi kérdés. In: Kossuth Lajos, „a magyarok Mózese". 
Szerk. Hermann Róbert. Bp. 2006. 45-58. 

8 A jelentéseket közli Horváth Z.: Teleki László i. m. I. 218-223. és Teleki László válogatott 
munkái. I-II. Szerk. Kemény G. Gábor. Bp. 1961. (a továbbiakban: TLVM) II. 15-17. L. még I. Tóth 
Zoltán: Bálcescu Miklós élete 1819-1852. Bp. 1958. 119-121. és Kovács Endre: A Kossuth-emigráció 
és az európai szabadságmozgalmak. Bp. 1967. 274-275, 278. 

9 Kemény G. G.: Teleki László i. m. 69-70. A kérdéssel foglalkozó irodalom azonban már ebbe 
a mozzanatba beleolvassa a későbbi konföderációs koncepciókat. Deák Imre: Az első magyar-román 
konföderációs tervek. Kossuth Lajos konföderációs elgondolása. Magyar Kisebbség 11. (1932) 330-
332.; Lengyel T.: Gróf Teleki i. m. 60-61.; Horváth Z.: Teleki László i. m. I. 240, 249.; Kovács E.: 
Szemben a történelemmel i. m. 314-315.; Kosáry Domokos: Teleki és a nemzetközi politika. In: Tele-
ki és kora. Szerk. Praznovszky Mihály és Rozsnyói Ágnes. Salgótarján 1987. 23. 



Teleki nézeteinek alakulásában nagy szerepe volt a lengyel emigrációval, 
elsősorban az Adam Czartoryski herceg irányította csoporttal kialakult szoros 
együttműködésének. A lengyelek véleménye is megváltozott a magyar nemzeti 
mozgalomról, már nem csupán szlávellenességét látták, hanem az egységes 
Lengyelország űt jában álló Habsburg Monarchia egyik legerősebb ellenfelének 
tekintették azt. Ezért a közép-kelet-európai kis nemzetek megegyezését, össze-
fogását és akár egy konföderációba tömörülését hangoztatták, hogy a nagy bi-
rodalmakkal szemben kivívhassák függetlenségüket. Telekit is a megegyezés 
keresésére biztatták.10 

Teljes szemléleti fordulat mutatkozik meg Teleki 1849 tavaszán írt levelei-
ben. Március 7-én azt írja Kossuthnak, hogy a nyugati diplomácia javaslata el-
lenére szerinte nem Ausztriával, hanem a szerbekkel, hordátokkal és románok-
kal kell tárgyalniuk, akikben lát erre való hajlandóságot. Egy nyilatkozatra biz-
tat ja a hazai politikusokat, amiben megadnának mindent, amit csak lehet a 
nemzetiségeknek. Teleki úgy véli, hogy egy konföderáció is növelheti Magyar-
ország súlyát a térségben.11 Többet árul el akkori nézeteiről az a levél, amely-
ben a magyar fél kifejtette álláspontját Czartoryskinak a nemzetiségekkel tör-
ténő egyezkedés feltételeiről. A levelet, mivel ő maga elutazott a brüsszeli kon-
ferenciára, titkára, Szarvady Frigyes jut tat ta el a címzetthez. A dokumentum, 
amelynek szerzősége és konkrét keletkezése körül is bizonytalanság tapasztal-
ható, a magyar kormány véleményeként lett megfogalmazva. Eszerint a kor-
mány mindig a nemzetiségek „egyenrangúságát" tartotta szem előtt, és ezután 
is törekszik velük a megegyezésre, amit azzal is nyomatékosít, hogy az ország-
gyűlésen nem kíván a magyar nyelvnek semmiféle előnyt biztosítani. Elfogadja 
Horvátország teljes függetlenségét, ami már 1848 nyarán felvetődött a magyar or-
szággyűlésen, megengedi a szerbeknek a vajdaság létesítését, ha annak határairól 
meg tudnak állapodni. A szlovákoknak biztosítja a teljes tan- és vallásszabadságot, 
azontúl a községi jogokat, s érvényesíthetik nemzeti törekvéseiket a jogszolgálta-
tás és a népképviselet terén is. A románokra vonatkozóan nincs konkrét javaslata, 
helyzetüket a szerbekével állítja párhuzamba, de egy másik összefüggésben Er-
délyt, akárcsak Horvátországot külön országként említi, amelyeket csak perszoná-
lunió köt a Monarchia többi tartományához. Az itt kifejtett koncepció célja, hogy 
a Habsburg Monarchia helyén egy államszövetség jöjjön létre, amelyet a közös 
érdek és a történeti múlt kapcsol egybe, és ami sikerrel oldja meg a nemzetiségi 
konfliktusokat is.12 

Amennyiben az irat szerzője Teleki, akkor a lengyelek felé a magyar kor-
mány teljes engedékenységét kívánta jelezni, amely komoly területi engedmé-

10 Teleki és a közép-kelet-európai, elsősorban a lengyel emigráció kapcsolatairól, valamint 
Czartoryskival folytatott tárgyalásairól Horváth Z.: Teleki László i. m. I. 240., 249-254., 25S-261. és 
Kovács E.: A Kossuth-emigráció i. m. 161-167. L. még Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 331-332.; 
Jánossy Dénes: A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában 1851-1852. In: A Kossuth-emigráció 
Angliában és Amerikában 1851-1852. I. Szerk. Jánossy Dénes. Bp.1940. 390-393.; Lengyel T.: Gróf 
Teleki i. m. 85.; 1. Tóth Z.: Bálcescu i. m. 120-122.; Kemény G. G.: Teleki László i. m. 67-69.; Kovács 
E.\ Szemben a történelemmel i. m. 315-322. 

11 TLVM II. 18-21. 
12 TLVM II. 21-24.; Horváth Z.\ Teleki László i. m. II. 172-175. 



nyekre is hajlandó, vagy az önállóság, vagy a területi önkormányzat formájá-
ban. Teleki május 14-én Kossuthnak írt levelében még határozottabban fogal-
mazott. A széttartó nemzeti törekvések miatt hiányzó egységet úgy vélte pótol-
hatónak, ha az egyéni jogokat és a nemzetiségi jogokat egyeztetik. Kijelentette, 
hogy Szent István Magyarországa halott, ezért engedni kell a történeti jogok-
ból, elsősorban Horvátországra, de a szerbekre és a románokra nézve is. El kell 
fogadni a vajdaságot, annak közgyűlési jogokat kell biztosítani, de ugyanúgy a 
románoknak is biztosítani kell a belső adminisztrációt, a „statuarius" jogokat, 
azaz az önálló normaalkotás jogát és a széles önkormányzati jogokat. Teleki te-
hát egyértelműen területi alapú önkormányzatra gondolt, amit az is bizonyít, 
hogy ő is követendő elvnek tartotta, hogy más nemzetiségek minél kisebb szám-
ban kerüljenek szerb vagy román joghatóság alá. A szerb és a román önkor-
mányzat a magyar kormány alá fog tartozni, ha szükséges, a minisztériumban 
külön osztályokat is felállítanak számukra, illetve közös lesz az országgyűlés, 
amelynek a nyelve — ebben a megnyilatkozásában — magyar maradna. Teleki a 
nemzeti elvet vezetné be a népnevelés, a gazdasági rendszer, a vallásügy és az 
igazságügy terén is, és megengedné a megyékben is a nemzetiségek saját nyelv-
használatát. Úgy véli, ilyen engedményekkel Magyarország elnyeri nemzeti ki-
sebbségei bizalmát, sőt még a térség más nemzeteiét is. Ezáltal központjává válik 
egy jövendő, immár a Habsburg Birodalom keretein túlmutató, a Baltikumtól a 
Fekete-tengerig terjedő dunai konföderációnak.13 

Teleki érzékelhetően kétfelé érvelt, egyrészt saját kormányát igyekezett 
meggyőzni a területi alapú autonómiára vonatkozó engedményekről, másrészt 
jelezni próbálta lengyel tárgyalópartnerei és rajtuk keresztül a nemzetiségi po-
litikusok felé kormánya megegyezési hajlandóságát, s ekként vélte közelíthető-
nek az eltérő álláspontokat. Néhány nap múlva, május 18-án rendezték meg azt 
az értekezletet, ahol lengyel közvetítéssel Teleki, Szarvady és a Londonból átrán-
dult Pulszky Ferenc cserélt eszmét a Habsburg Birodalom jövőbeli, trónfosztás 
utáni sorsáról a cseh Frantisek Riegerrel, a feloszlatott ausztriai parlament kép-
viselőjével. Úgy határoztak, Magyarország kezdeményezi, hogy az „osztrák mo-
narchia" népei közös megegyezéssel egy föderált államot alkossanak, fenntartva 
a németek és olaszok számára azt a lehetőséget, hogy az alakuló német és olasz 
államhoz csatlakozzanak. A magyarországi nemzetiségek helyzetét illetően hatá-
rozottá vált az a megkülönböztetés, ami már Teleki május 14-i levelében is érzé-
kelhető volt. A nagyobb etnikai tömbben élő,jobban elhatárolódó, illetve az elkü-
lönülés erősebb hagyományával rendelkező, valójában inkább határozottabb kö-
vetelésekkel fellépő horvátoknak, szerbeknek és románoknak teljes autonómiát 
biztosítanak, így őket csak „föderális frigy" köti a magyar koronához, de közös 
ügy marad a felállítandó hajóhad, a közlekedés kiépítése és a kereskedelem. A 
határőrvidéki népesség választhat, hogy csatlakozik az előbbi tartományokhoz, 
vagy pedig továbbra is katonai igazgatás alatt marad. A másik nemzetiségi cso-
portot a szlovákok és németek alkották, nekik saját közigazgatást, igazságszolgál-

13 TLVM II. 25-29. 



tatást, szabad iskolai, törvénykezési és közigazgatási nyelvhasználatot, szabad val-
lásgyakorlatot és saját községi szervezetet ajánlottak fel.14 

Teleki a függetlenségi deklarációból hiányolta, hogy az nem tér ki a nem-
zetiségekre, s szorgalmazta, hogy egy nyilatkozatban forduljanak feléjük.15 Né-
zeteit mindig a magyar kormány álláspontjaként fejtette ki tárgyaló partnerei-
nek, illetve minden egyezség feltétele az volt, hogy a magyar kormány is tegye 
magáévá az abban megfogalmazottakat. Erre nem sok esély nyílt, hisz Teleki-
nek alig volt módja kormányát meggyőzni, másrészt a hazai politikusok a krí-
zishelyzetben sem jutottak el az engedményekben addig a fokig, ameddig ő elju-
tott, annak ellenére, hogy a nemzetiségi kérdés súlyát ők is érzékelték, s mind 
több esetben mutatkoztak nyitottnak a nemzetiségek vallási, iskolai és kultu-
rális követeléseinek elismerésére.16 

Az olmützi alkotmány kihirdetése u tán a nemzetiségi mozgalmak vezetői 
előtt is nyilvánvalóvá vált, hogy autonómia igényüket az újjászervezendő Habs-
burg Birodalomban sem respektálják kellően. így nemcsak külföldön, hanem a 
hazai politikusok, sőt a hadviselő felek közt is megindultak a tárgyalások. A 
kormány álláspontját, feltehetően tudomást szerezve Telekiék ajánlatáról, Bat-
thyány Kázmér külügyminiszter foglalta össze.17 Június 10-én kelt körlevelé-
ben a külügyminiszter a diplomáciai ügynökökhöz és a katonai parancsnokok-
hoz szólt, s közölte velük, hogy milyen feltételek mellett tárgyalhatnak a nem-
zetiségekkel. A kormány kinyilvánította megegyezési készségét mind a szom-
széd nemzetekkel, mind a hazai nemzetiségekkel, de ragaszkodott a független 
állam területi épségéhez és a magyarság szupremáciájához, s ebben a történeti 
hagyományokra hivatkozott, illetve arra, hogy a nemzetiségeket polgári jogok-
ban részesítették. A magyarság felsőbbségi igénye a magyar nyelv diplomáciai 
használatában nyilvánult meg, ami azt jelentette, hogy magyar az országgyűlé-
si tárgyalások, a törvények, a közigazgatás, a törvénykezés, a felsőoktatás és az 
anyakönyvezés nyelve. A magyar törvényhatóságok a kapcsolt részek törvény -

14 A jegyzőkönyv egyik szövegváltozatának magyar fordítását közli Marczali Henrik: A nemzetiségi 
kérdés megoldásának első kísérlete 1849-ben. Pesti Hírlap 1927. november 13. és részleteit Deák /.: Kon-
föderációs tervek i. m. 334-335. A francia szöveget közli Horváth Z.: Teleki László i. m. II. 177-180. L. 
még [.Horváth Jenő] Törekvések Magyarország federalizálására 1848-1849-ben szövegközléseit. Háborús 
Felelősség 1. (1929) 234-252. Teleki tavaszi megnyilatkozásaira és a lengyelekkel folytatott együttműkö-
désére Pulszky Ferenc: Eletem és korom. I—II. Bp. 1958. I. 495-496.; Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 
332-337.; Jánossy D.: A Kossuth-emigráció i. m. 393-395.; Lengyel T.: Gróf Teleki i. m. 85-90.; I. Tóth Z.: 
Bálcescu i. m. 129-132.; Kemény G. G.: Teleki László i. m. 73-78.; Horváth Z.: Teleki László i. m. I. 
250-255, 261-272.; Kovács E.: A Kossuth-emigráció i. m. 278-279.; Kovács E.: Szemben a történelemmel 
i. m. 317-322.; Kosáry D.: Teleki és a nemzetközi politika i. m. 23-25. 

15 Teleki a trónfosztásról a francia lapokban közzétett tudósításáról azt írja Pulszkynak, hogy 
mérsékelte a kifejezéseket és a népek testvériségéről is ejtett benne szót. Teleki László Pulszky Fe-
rencnek 1849. május 24. és 25. Háborús Felelősség 2. (1930) 88-90. 

16 Kovács E.: A Kossuth-emigráció i. m. 279.; Kovács E.: Szemben a történelemmel i. m. 
326-331, 334-336, 358-360.; Spira Gy.: A nemzetiségi kérdés i. m. 92-100.; Gergely A.: Kossuth 
nemzetiségi politikája i. m. 81-82.; Katus L.: Kossuth és a nemzetiségi kérdés i. m. 60-65. 

17 Lengyel Tamás úgy tudja, hogy a május 18-i megállapodás tartalmáról Kossuthékat is értesí-
tették, s Batthyány Kázmér június 10-i körlevele válaszként született arra. Lengyel T.: Gróf Teleki i. 
m. 88. L. még Kemény G. G.: Teleki László i. m. 77.; Kovács E.: Szemben a történelemmel i. m. 
323-336.; Spira Gy.: A nemzetiségi kérdés i. m. 87-100. 



hatóságaival magyarul és latinul is levelezhetnek. Batthyány Kázmér tehát 
szélesen értelmezte a magyar nyelv hivatalos használatának a körét, de leszö-
gezte azt is, hogy a magyar nemzet nemzetiségi, vallási és egyéb tekintet nélkül 
biztosítja a nemzetiségi jogegyenlőséget, s kész elismerni saját nyelvhasznála-
tukat vallási, iskolai, községi, családi ügyeikben, illetve azon törvénykezési 
ügyekben, ahol az eljárás szóban folyik. Ezek alapján nyitottnak mutatkozott 
egy szövetségre is, illetve később rendezendő konföderációra, amiben konkré-
tan meghatároznák a közösség érdekébe eső ügyek körét, de a Pulszkynak kül-
dött kísérőlevelében még határozottabban leszögezte, hogy elutasít minden te-
rületi felosztást és az ország föderalizálásának koncepcióját, s ragaszkodik a te-
rületi integritáshoz és a magyar nemzet szupremáciájához.18 

Teleki e levélre csak annyit jegyzett meg Pulszkynak, hogy nem ért egyet 
a nemzetiségi kérdésben Batthyány Kázmérral, de nyilván tudatosult benne, 
hogy a kormány nem fogadta el véleményét, ami nehéz helyzetbe hozta őt tár-
gyaló partnereivel szemben. Nem véletlen, hogy lemondási szándéka tovább 
erősödött.19 

A kormány folytatta béketárgyalásait és a románokkal 1849 júliusában ki-
alakított megbékélési munkálat alapján Szemere Bertalan miniszterelnök be-
terjesztette a nemzetiségi törvény tervezetét. Lényeges előrelépés volt, hogy el-
ismerték a nemzetiségek kollektív nemzeti identitását, azáltal hogy az ország-
ban lakó mindegyik nép „nemzeti szabad kifejlődéséről" intézkedtek, s jelentő-
sen megszorították a magyar nyelvnek, mint hivatalos nyelvnek a használati 
körét. Szemere beszédében a nemzetiség és a népiség szabad kifejlődésének 
eszméjét egyenrangúnak tekintette az állampolgári szabadság és a politikai 
szabadság, a politikai önkormányzat eszméjével, ezért úgy vélte, hogy nemcsak 
a szabadságot kell biztosítani a polgároknak, hanem a népeknek is a nemzetisé-
güket. Az egyéni jogok és a nemzetiségi kollektív jogok körét pedig úgy kívánta 
meghatározni, hogy a kormányzás, a közigazgatás, a törvénykezés, a hadügy 
hivatalos nyelvének, mint közvetítő nyelvnek a magyart tekintette, de elismer-
te a községben, az elemi oktatásban, az egyházi ügyekben, az anyakönyvezés-
ben az anyanyelvhasználatot, sőt lehetőség nyílt arra a törvényhozásban, a tör-
vényhatóságban és a szóbeli peres eljárásokban is. Ezentúl elismerte a görög 
keleti egyház autonómiáját és más felekezetekét is, s leszögezte, hogy a hivatalvi-
selésnél se tegyenek nyelvi és vallási alapon megkülönböztetést.20 

18 Batthyány Kázmér 1849. június 10-i és 13-i levele. Pulszky F.: Életem és korom i. m. I. 
543-548. L. még Lengyel T.\ Gróf Teleki i. m. 88-89.; Kemény G. G.: Teleki László i. m. 78.; Horváth 
Z.\ Teleki László i. m. I. 282-284.; Kovács E.: A Kossuth-emigráció i. m. 163., 279. 

19 Teleki László Pulszky Ferencnek 1849. június 29. és 30. Háborús Felelősség 2. (1930) 99-100. 
20 A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Válogatás hét évszázad írásaiból. 

Szerk. Kemény G. Gábor. Bp. 1962. 375-377.; I. Tóth Z.: Bálcescu i. m. 132-137.; Kovács E.: A Kos-
suth-emigráció i. m. 279-280.; Kovács E.: Szemben1 a történelemmel i. m. 337-365.; Spira Gy.: A 
nemzetiségi kérdés i. m. 100-110, 227-228.; Gergely A.: Kossuth nemzetiségi politikája i. m. 82. A 
románokkal július 14-én aláírt béketervezetben még határozottabban megfogalmazták, hogy a me-
gyei igazgatás nyelve a lakosság többségének nyelve legyen. Közli 1848-1849. évi iratok a nemzetisé-
gi megbékélésről. H. é. n. [1948.] 199-200. 



A vita 

A nemzetiségeknek tet t engedmények és a velük folytatott tárgyalások 
már nem hozhatták meg a várt fordulatot, Ausztria és Oroszország katonai túl-
ereje felszámolta a magyar szabadságküzdelmet. A politikai és katonai vezetők 
egy része, hogy elkerülje a felelősségre vonást, külföldre menekült. Az emigrá-
ció nem mondott le a függetlenség kivívásáról, de tudatosult benne, hogy ko-
moly esélye egy újabb sikeres szabadságharcnak csak akkor van, ha elnyerik a 
nagyhatalmak legalább jóindulatú semlegességét, és ha meg tudják oldani a 
nemzetiségi kérdést, hogy az ország más nyelvű lakosai és az országon kívül élő 
rokonaik támogassák a magyar függetlenségi törekvéseket. A térség politikusai-
nak és politikai gondolkodóinak azzal a problémával kellett szembenézniük, 
hogy a politikai közösségalakításban a nemzeti elv milyen mértékben és miként 
vehető figyelembe, olyan intézményeket kellett kialakítaniuk, amelyekben a 
nemzeti elv nem rombolja a szabadság elvét. 

Kossuth az őt Viddinben felkereső Henningsen kapitány biztatására ismét 
átadta magát a politikai tervezgetésnek, s felelevenítették a magyar kormánynak 
az angol diplomácia megnyerésére és a függetlenség elismertetésére a harcok vé-
gén felvetett koncepcióját. Már akkor úgy vélték, hogy Canning, sőt Palmerston 
sem zárkózik el az elől, hogy Ausztria szerepét az európai egyensúlyrendszerben 
a helyén létesítendő konföderáció vegye át, Viddinben pedig arról értekeztek, 
hogy Magyarország, Lengyelország, Horvátország, Szerbia és Románia alkosson 
szövetséget. Kossuth a lengyel Zamoyski gróffal, Czartoryski herceg megbízottjá-
val folytatott megbeszéléseket, majd bevonták a tárgyalásokba Bystrzonowski 
ezredest, Koscielskit, Monti ezredest és Batthyány Kázmér volt külügyminisz-
tert is. Egyébként Párizsban Teleki is a lengyelek közvetítésével ismerkedett 
meg a konföderációs eszmével. Kossuth teljes egyenjogúságot ígért a hazai nem-
zetiségeknek, de meg akarta őrizni az ország történeti hagyományokon alapuló 
politikai egységét és ragaszkodott ahhoz, hogy a magyar nyelv maradjon az 
összekötő diplomáciai nyelv.21 

Henningsent bízta meg, hogy a tervvel a szerbeket és az angol diplomáciát 
is megismertesse, s lépéseket tet t a szerbekkel és románokkal történő kapcsolat-
felvételre is. Batthyány Kázmérral utasítást fogalmazott a belgrádi megbízott-
nak, Carosininak, hogy kezdjen tárgyalásokat a szerb kormánnyal. A térség né-
pei, így a szerbek közös érdekének tekintették a nagyhatalmakkal szemben léte-
sítendő föderációt, amely biztosítaná szabadságukat, állami és nemzeti önállósá-
gukat. Szerbia támogatásának elnyeréséért kinyilatkoztatták, hogy elfogadják a 
nemzetiségek egyenjogúságának elvét, és hogy hajlandók a magyarországi szer-
beknek minden jogot megadni, igaz csak községi alapon, hogy nemzeti és politi-
kai életük szabadon kifejlődhessen. Beleegyeztek abba is, hogy Horvátország és 
Szlavónia elszakadjon Magyarországtól, és akár Szerbiához csatlakozzék, de eb-

21 A Kossuth-emigráció Törökországban. I. Szerk. Hajnal István. Bp. 1927. 93-94., 105-106., 
108., 171-174.; Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 337.; Lengyel Tamás: A magyar emigráció és a 
nemzetiségek Világos után. Apolló 3. (1938: 2. sz.) 133-134.; Horváth Z.\ Teleki László i. m. I. 
310-312.; Kovács E.: A Kossuth-emigráció i. m. 168-172., 282-283. Az értekezletről Zamoyski készí-
tet t beszámolót, illetve Henningsen is összefoglalta egy el nem küldött levelében. Közli A Kos-
suth-emigráció Törökországban i. m. 527-539. és Horváth Z:. Teleki László i. m. II. 199-210. 



ben az esetben is ragaszkodtak a tengeri kijárathoz. Kossuthék tehát kisebb en-
gedményektől eltekintve, fenntartották az ország területi sérthetetlenségét, és a 
szerbeknek juttatandó területi autonómiát is elutasították.22 

Kossuth egy katonai, politikai szövetség érdekében, amelynél még azt sem 
zárta ki, hogy az a Török Birodalom névleges szuverenitása alatt jöjjön létre, haj-
landónak mutatkozott biztosítani a hazai nemzetiségek jogait, de területi auto-
nómiára nem gondolt. Szövetségi terveiről Teleki a Londonba visszaérkező 
Henningsentől értesült, s azonnal megírta neki, hogy sem ő, sem pedig más 
emigráns csoportok abban a formában nem támogatják, de az angol diplomáciát 
sem lehet megnyerni vele, s a török szuverenitás alatt alakítandó szövetség a 
Portát is megijesztené. A tervezgetések helyett azt kérte Kossuthtól, hogy készít-
sen egy iratot, amelyben kifejti a külföld előtt a magyar politika elveit, és meg-
nyugtatóan szól a nemzetiségekhez. Szinte saját szavait próbálta Kossuthtal ki-
mondatni, azzal az állítással, hogy a magyarok nem akartak és ezután sem akar-
nak felsőséget gyakorolni a nemzetiségek felett, és igazságosak voltak velük, 
amikor egy „federatiót" szerettek volna felállítani. A párizsi emigráns nyílván itt 
az ország föderalizálására, tartományi autonómiák kialakítására gondolt.23 

Teleki Londonban találkozott Henningsennel, ugyanis 1850 első napjai-
ban elutazott az angol fővárosba, hogy megbeszéléseket folytasson Palmer-
stonnal. Január 4-én Klapka György, az időközben Konstantinápolyból Párizs-
ba menekült Andrássy Gyula gróf, valamint Pulszky Ferenc társaságában részt 
vett a lengyel, orosz, román emigránsokkal a délkelet-európai nemzetek abszo-
lutizmus-ellenes összefogásáról folytatott tárgyaláson, ahol javaslatot tet tek 
egy konföderációs bizottság megalakítására. A román Bálcescu által előadott 
koncepció Magyarország, Szerbia, Románia, Moldova, Bukovina és majdan 
Besszarábia szövetségének azt a feltételt szabta, hogy Magyarországon belül 
alakítsanak ki önálló területtel és közigazgatással rendelkező magyar, román és 
délszláv egységeket. A nyugati emigráció engedékenyebbnek tűnt a területi au-
tonómia kérdésében és az ország olyan föderatív átalakításában, ahol a ma-
gyarság vezető szerepe természetes módon és nem kényszerítő intézkedések ré-
vén valósulna meg.24 

22 A Kossuth-emigráció Törökországban i. m. 252., 281., 364-366., 372-376.; Lengyel T.: A ma-
gyar emigráció i. m. 134-135.; Kovács E.: A Kossutb-emigráció i. m. 175., 288-289., 426-428., 432-
434., 437.; Spira György: Kossuth és alkotmányterve. Debrecen 1989. 12-13. Carosini megbízólevelét 
és alaputasítását közli A Kossuth-emigráció Törökországban i. m. 663-664., 671-677. 

23 Teleki László Kossuth Lajosnak 1850. január 26. Magyar Országos Levéltár (MOL) Kossuth 
Gyűjtemény (R90) időrendi rész (I) 692. Másnap Szarvady Frigyes, Teleki párizsi munkatársa egy 
újabb levélben fejtette ki Kossuthnak, hogy mit nyilatkozzon a nemzetiségek felé. Programadást sür-
getett a nemzetiségi kérdésben, és azt, hogy sokat ígérjenek nekik, mert a magyar nemzet nem félt-
heti „természetes suprematiáját". Szarvady Frigyes Kossuth Lajosnak 1850. január 27. R90 I 693. 
Teleki többször sürgette az iratot, de Kossuth fogalmazásában csak egy 1850. április 14-i keltezésű, 
Czartoryski herceghez írt levél maradt fenn, amelyben a magyar szabadságharc céljait és a nemzeti-
ségi kérdés megítélését fejtette ki (R90 I 739.). Horváth Zoltán szerint a levél sosem lett elküldve. 
Horváth Z.: Teleki László i. m. II. 205. E levél keletkezéséről és tartalmáról Kovács E.: A Kos-
suth-emigráció i. m. 175-176. Czartoryski véleményéről Kossuth és Zamoyski tárgyalásairól, illetve 
Kossuth és a lengyel emigráció ezen szárnyának későbbi kapcsolatairól uo. 173-180. 

24 Pulszky F.: Életem és korom i. m. II. 27-28.; A Kossuth-emigráció Törökországban i. m. 
376-383.; Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 338-340.; Lengyel T.: A magyar emigráció i. m. 135.; 



Bälcescu elképzeléséről Kossuthot közvetlenül is informálták, de a tárgya-
lásokról Teleki is beszámolt. Május 7-én és 16-án Batthyány Kázmérnak írt leve-
leiben a nemzetiségi kérdés megoldásáról, a délkelet-európai nemzetekkel törté-
nő együttműködés feltételeiről és a török szuverenitása alatt létesítendő konfö-
derációról fejtette ki álláspontját.25 A leveleket, amelyek elvesztek, így pontos 
tartalmuk nem ismert, Kossuth is olvasta és pontról pontra haladva megjegyzé-
seket fűzött hozzájuk. Ezeket az észrevételeket egy terjedelmes levél kíséretében 
június 15-i keltezéssel jut tat ta el Telekihez.26 Kossuth Teleki bírálata ellenére is 
fenntartotta azt az álláspontját, hogy a Török Birodalom névleges fennhatósága 
alatt kell Magyarországnak, Szerbiának, Moldvának és Oláhországnak egy kon-
föderációt, egy véd- és vámszövetséget létesítenie, mert így a Porta egy török-
orosz konfliktus esetén segítséget nyújt Magyarországnak függetlensége kivívá-
sában. A Teleki által ismét hangsúlyozott „belső foederatio"-t Kossuth azért uta-
sította el, mert attól tartott, hogy a területi autonómiák kialakítása nem áll meg 
a szerbeknél és a románoknál, másrészt ellenezte, hogy magyar anyanyelvűek 
más nemzetiségek igazgatása alá kerüljenek, és félt, hogy ezek a területek elsza-
kadnak majd az országtól. Levele zárlatában nem mutatkozott kompromisszum-
ra hajlandónak, inkább eltökéltnek saját nézetei mellett, és hangot adott azon 
később erősen bírált véleményének, hogy a haza felszabadítását diktátorként kí-
vánja vezetni.27 

Teleki július közepén válaszolt Kossuthnak.28 Nehezményezte, hogy a nem-
zetiségi kérdésben Kossuth nem mutatkozik nyitottnak és a diktatúrára vonat-
kozó elképzelését is határozottan visszautasította. Egyébként nem látott nagy el-
térést álláspontjuk között, szerinte tartományi autonómiát is kell biztosítani a 
nemzetiségeknek, vagyis a Kossuth által javasolt „eommunalis, megyei, igaz-
ságszolgáltatási, egyházi és iskolai dolgokat illető concessiokon kivül" az „olá-
hoknak és szerbeknek még provinciális gyűlést" is engedélyezne, ahol belügyei-
ket a „törvény korlátai közt" maguk intézhetik. A két nemzetiségi kerület ki-

Lengyel T.: Gróf Teleki i. m. 102-106.; I. Tóth Z.: Bälcescu i. m. 153-154, 180.; Kemény G. G.: Teleki 
László i. m. 78-79, 87-88.; Horváth Z.: Teleki László i. m. I. 317.; Kovács E.: A Kossuth-emigráció i. 
m. 284-286, 289-290.; Kovács E.: Szemben a történelemmel i. m. 376-379.; Kosáry D.: Teleki és a 
nemzetközi politika i. m. 25.; Cornelia Bodea: Teleki László és az 1848-as román emigráció. In: Tele-
ki és kora i. m. 107.; Spira Gy.: Alkotmányterv i. m. 14-15. 

25 Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 375, 456.; Horváth Z.: Teleki László i. m. I. 332, II. 228.; 
Kovács E.: A Kossuth-emigráció i. m, 290-291.; Spira Gy.: Alkotmányterv i. m. 15. 

26 Az Észrevételeim R90 I 795. Közli Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 456-467. és Horváth 
Z.. Teleki László i. m. II. 221-232. A június 15-i Kossuth levél R90 I 797. Közli Kossuth demokráciá-
ja. Szerk. Ács Tivadar. Bp. 1943. 35-50. és kihagyásokkal Deák I.: Konföderációs tervek i. m. 376-
392. Deák Imre a június 15-i keltezésű levél és az Észrevételek régi, még a Magyar Nemzeti Múzeum 
levéltárában kapott jelzetszámait felcserélte. Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 376, 456. Lengyel 
Tamás is hibás dátum és jelzetszám alatt hivatkozott a levélre. Lengyel T.: A magyar emigráció i. m. 
135-136. L. még Horváth Z.: Teleki László i. m. I. 332-333. 

27 Kossuth diktatúra tervéről Lengyel T. : Gróf Teleki i. m. 111.; Kemény G. Gr. Teleki László i. 
m. 85, 88.; Horváth Z:. Teleki László i. m. I. 336-337. Konföderációs javaslatáról és fogadtatásáról 
Kovács E.: A Kossuth-emigráció i. m. 291-296. 

28 R90 I 796. Közli TLVM II. 52-57, Csorba L.: Teleki László i. m. 153-157. és kihagyásokkal 
Deák I. : Konföderációs tervek i. m. 508-512. A levél keltezetlen, de a legnagyobb valószínűsége a júli-
us közepi keletkezésnek van. Teleki és Kossuth levélváltásairól részletesebben Miru György: Teleki 
László és Kossuth Lajos levelezése emigrációjuk kezdetén. Könyv és Könyvtár 27. (2005) 159-199. 



alakításában fontosnak tartotta, hogy más nemzetiségek minél kisebb számban 
kerüljenek annak joghatósága alá, amit úgy vélt megoldhatónak, ha a kerületek 
nem egy összefüggő, hanem több kisebb területi egységből állnak. Augusztus 
16-án kelt levelében ismét visszatért a kérdésre, s látva, hogy nézeteik nem kö-
zelíthetők, annak kinyilatkoztatásával akarta lezárni a vitát, hogy ha kibonta-
kozik a függetlenségi háború, egy alkotmányozó gyűlésen dolgozzák majd ki a fö-
deratív alkotmányt és biztosítsák a nemzetiségek jogait, egyébként pedig nincs 
értelme részletkérdésekbe bocsátkozni, mert abban még a magyar emigráció 
tagjai sem értenek teljesen egyet.29 

Kossuth augusztus 22-i válaszában teljesen ellentétesnek nyilvánította ket-
tejük álláspontját. Szerinte a Teleki általjavasolt tartományi autonómia a nemze-
tiségek elszakadásához és Magyarország széthullásához vezet. Ezért ismét elutasí-
totta az ország belső föderalizálását, de nyitottnak mutatkozott arra, hogy az in-
tegritását megőrző Magyarország más országokkal alkosson szövetséget, konföde-
rációt.30 Kossuth szeptember 18-án Telekin keresztül válaszolt a román emigráció 
megegyezési szándékával Őt levélben megkereső Heliade-Radulescunak. Bár köz-
vetlenül nem reagált Teleki egyetlen sorára sem, a franciaországi emigráns újra 
meggyőződhetett róla, hogy Kossuth nem módosított a nemzetiségi kérdésben 
már korábban kifejtett álláspontján. Kijelentette ugyan, hogy egyenlő jogokat 
akar biztosítani minden nemzetiségnek, de elutasította Magyarország nemzeti 
alapon történő feldarabolását.31 

Teleki Kossuth augusztus 22-i levelére még annyiban reagált szeptember 
27-én, hogy elfogadta Kossuth azon kijelentését, hogy útjaik a politikai véle-
ményeltérés miatt elválnak, bár indokoltnak nem tar tot ta azt. A vitát azzal 
nyugtázta, hogy a nemzetiségek képviselői egyikőjük álláspontját sem fogadják 
el, ezért sem célszerű alkotmányos intézmények tervezgetésébe bocsátkozni-
uk.32 Ezután a két politikus közti levelezés egyre ritkább lett. Párizsból mind 
többször Vukovics Sebő tájékoztatta Kossuthot, sőt Bálcescu tervéről is ő szá-
molt be elsőként neki, jelezve azzal kapcsolatos fenntartásait, mert szerinte a 
tervezet Magyarországot három országra osztaná fel. Teleki rögtön kommen-
tálta ezt a véleményt, miszerint ő nem ért teljesen egyet Vukoviccsal.33 A román 
emigráns az előző évi londoni tárgyalások folytatásaként, Teleki felszólítására 
1851 elején dolgozta ki konföderációs javaslatát, amit a párizsi magyar emigrá-
ció megvitatott. Vukovics következő levelében nemcsak a nevezett tervezetet 
ju t ta t ta el Kossuthhoz, hanem a tervezethez fűzött saját részletes bírálatát is, s 

29 R90 I 876. Kihagyással közli TLVM II. 58-61., részletét Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 
506-507. és Csorba L.: Teleki László i. m. 158. L. Horváth Z.: Teleki László i. m. I. 333. és Kovács E.: 
A Kossuth-emigráció i. m. 296. 

30 R90 I 882. Első részét közli Deák 1.: Konföderációs tervek i. m. 538-547. L. Horváth Z.: Tele-
ki László i. m. I. 335., 337.; Kovács E.: A Kossuth-emigráció i. m. 303-304. 

31 R90 I 911. Közli Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 603-608. L. még uo. 602-603.; Lengyel 
T.: A magyar emigráció i. m. 136-137.; Bodea, C.: Az 1848-as román emigráció i. m. 108. 

32 R90 I 921. Részletét közli Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 601-602. L. Horváth Z.: Teleki 
László i. m. I. 338. 

33 R90 I 1128. Közli Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 633-634. L. Horváth Z:. Teleki László i. 
m. I. 334.; Kovács E.: A Kossuth-emigráció i. m. 298-299., 300.; Spira Gy.: Alkotmányterv i. m. 
14-15. 



közölte, hogy a párizsiak nagyobb része az ő nézeteit osztja.34 A párizsi emig-
ránsok közt folyó vitában magára maradt Teleki 1851. április 7-i levelében írt 
bővebben a tervezetről, s tudat ta Kossuthtal, hogy ő sem ért egyet annak min-
den pontjával, de szükségesnek tar t ja a konföderációt, ezért kitérő választ 
adott Bálcescunak, miszerint addig nem állapodhatnak meg, amíg az emigráció 
távollévő tagjainak, elsősorban Kossuthnak a véleményét nem ismerik. Fontos-
nak tartotta, hogy a kérdésben valamilyen irányban egyetértésre jusson az 
emigráció, hogy megoldatlansága ne akadályozza politikai lépéseiket.35 

1851 nyarán, illetve őszén megszakadt Kossuth és Teleki közt a közvetlen 
érintkezés. Teleki nem sietett a kiszabadult Kossuth fogadására, elkerülte a sze-
mélyes találkozást, s néhány levélváltás után hosszú évekre megszűnt politikai 
együttműködésük. Ennek elsődleges oka nem a nemzetiségi kérdésben kialakult 
eltérő véleményük volt, hanem az, hogy Teleki nem értett egyet Kossuth stílusá-
val, zavarta retorikája és különösen az emigráció kizárólagos vezetésére irányuló 
ambíciója. A nyílt és személyes támadásig, másokkal ellentétben, mégsem jutott el. 

Elvek és érvek 

Kossuth tehát határozottan elutasította a hazai nemzetiségek területi ala-
pú autonómia igényét, mert attól tartott, hogy idővel ezeknek a territóriumok-
nak meglazul a politikai kapcsolata a központi hatalommal, és a nemzeti törek-
vések árjában végül elszakadnak az anyaországtól. Teleki nem tartott ettől a 
folyamattól, azt akarta, hogy minél több jogot biztosítsanak a nemzetiségek-
nek, sőt a legerősebb mozgalmaktól a területi alapú önkormányzatot sem látta 
megtagadhatónak. Mindketten arra törekedtek, hogy az intézményépítés gya-
korlatias lépéseit elvi szinten is megalapozzák, azaz politikai érveiknek elvi kö-
vetkezetességgel kívántak nyomatékot adni. 

34 Vukovics Sebő Kossuth Lajosnak 1851. április 5. R90 I 1169. Részletét közli Deák I.: Konfö-
derációs tervek i. m. 634. A tervezet fennmaradt Kossuth hagyatékában. R90 I 1568. Közli Deák /.: 
Konföderációs tervek i. m. 634-638. és Horváth Z.\ Teleki László i. m. II. 236-240. Vukovics 1851. 
március 17-én kelt véleménye szintén Kossuth hagyatékában maradt fenn. R90 I 1568. Részleteit 
közli Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 668-675., a teljes szöveget pedig Horváth Z.\ Teleki László i. 
m. II. 264-280. L. még Lengyel T.\ A magyar emigráció i. m. 137., 145-146.; Horváth Z:. Teleki László 
i. m. I. 334.; Kovács E.: A Kossuth-emigráció i. m. 296-300.; Kovács E.: Szemben a történelemmel i. 
m. 382-385. 

35 R90 I 1174. Részleteit közli Deák I.: Konföderációs tervek i. m. 722-723. L. még Lengyel T.: A 
magyar emigráció i. m. 137-138.; Lengyel T.: Gróf Teleki i. m. 110-111.; I. Tóth Z.\ Bálcescu i. m. 
187-188.; I. Tóth Zoltán-. Nicolae Bálcescu (1819-1852) In: I. Tóth Zoltán: Magyarok és románok. 
Történeti tanulmányok. Bp. 1966. 314-315.; Horváth Z.: Teleki László i. m. I. 333-335., II. 280-281.; 
Kovács E.\ A Kossuth-emigráció i. m. 300-303.; Bodea, C.: Az 1848-as román emigráció i. m. 108-109. 
A vidékre távozott Teleki megbízásából Kossuthot a párizsi helyzetről tájékoztató Andrássy Gyula is 
kitért a kérdésre május 7-i levelében. Azt írta, miután Teleki véleményével elszigetelődött, abban ál-
lapodtak meg, hogy területi kérdések felett nem egyezkednek, de ígéretet tesznek a románoknak, 
hogy az országgyűlésen használhatják anyanyelvüket. R90 I 1213. Részletét közli Deák /.: Konföde-
rációs tervek i. m. 723-724. L. még Kovács E.\ A Kossuth-emigráció i. m. 302. Teleki is arról tájékoz-
tatta május 16-i levelében Vukovicsot, hogy a párizsi emigráció megpróbált egyezségre jutni a nemze-
tiségeknek biztosítandó jogok köréről. Vukovics Sebő iratai MOL R216. L. Kemény G. G.: Teleki 
László i. m. 79.; Horváth Z.\ Teleki László i. m. I. 335. 



Teleki már 1849 tavaszi üzenetében hivatkozott a nagy politikai jelszavak 
összefüggéseire: „Feladatunk nehezebb, mint volt a 89-ki frankhoni. Liberté, 
égalité, fraternité, még nem elég. A népek nemzetiségi életet is kívánnak élni. 
Olly rendszert kellene állítanunk, melly által a nemzetiség egysége hiányát az 
egyéni, és nemzetiségi jogok egyeztetése és méltánylata által pótolják."36 Ezt a 
véleményét később is fenntartotta, éppen Kossuthnak írta, hogy „a szabadság, 
egyenlőség és testvériség elveit nem csak egyénekre, de nemzetiségekre is kí-
vánjuk alkalmazni".37 Kossuth, bár maga is tisztában volt az elvek fontosságá-
val, a politika gyakorlatias jellegét hangsúlyozta, és elutasította a doktrinersé-
get, vagyis azt, hogy az elvont eszmékből induljanak ki: „Nekem nem elég álta-
lános eszmék pengetése, mint Liberté, Egalité, Fraternité; — az igen németes 
theorizálás — ezen Európa népei már rég tul vannak — nállam a practicumról, 
az eszközökről s az operatio organismusának harmóniájáról kell szónak lenni." 
„Óvakodjanak az általános nagy abstract eszmék, általános ideálok pengetésé-
től — A népek rég tudják, hogy jó volna a szabadság, egyenlőség és jó volna test-
vériesen kezet fogni; — hanem azt kérdik: Hogyan? mikép?"38 

Ugyan e sorok közvetlen címzettje nem Teleki volt, de az üzenet neki is 
szólt, hiszen Kossuth hajlott arra a véleményre, hogy Teleki könnyen átadja 
magát a teoretizálásnak, és inkább az elvont eszméket, mint a gyakorlatias 
megoldásokat helyezi előtérbe. Teleki valóban elutasította Magyarország jövő-
beli politikai berendezkedésére irányuló tervezgetéseket, olyan jelentős eltéré-
seket érzékelt a különböző politikai szándékok között, hogy konkrét javaslatok 
helyett csupán alapelvek deklarálását tartotta elfogadhatónak. Egy megnyug-
tató nyilatkozatot sürgetett a nemzetiségek felé jogaik elismerésére, egyébként 
az alkotmányozási terveket a függetlenség kivívása utánra halasztotta volna.39 

Kossuth viszont úgy vélte, hogy a nemzetiségek támogatásának előfeltétele az, ha 
tisztában vannak azzal, hogy mit várhatnak a független Magyarországtól, ezért a 
demokratikus politikai intézményekre vonatkozó elképzelését már 1850. június 
15-én kifejtette, majd még részletesebben kidolgozta alkotmánytervében 1851 
tavaszán.40 Vagyis úgy vélte, hogy az eszmék, az elvek épp az organizáció által, 
intézmények felállításával fejthetik ki hatásukat. 

Teleki és Kossuth közt azért alakult ki vita, mert eltérően képzelték el az 
egyéni szabadság és a közösségi szabadság egyeztetését. Mindketten érzékel-
ték, hogy a kor meghatározó elvei, a szabadság és a nemzetiség ellentmondásba 
kerültek egymással. Kossuth egy 1858-ban keletkezett, politikai kézikönyvnek 
szánt, de befejezetlen kéziratában a közösségi együttélés normáinak kialakítá-

36 Teleki Kossuthnak 1849. május 14. TLVM II. 27. 
37 Teleki Kossuthnak 1851. április 7. Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 722. L. még Teleki 

Vukovicsnak 1851. szeptember 13. TLVM II. 84. 
38 Kossuth Heliadenak 1850. szeptember 18. Deák I.: Konföderációs tervek i. m. 607-608. L. 

még Kossuth demokráciája i. m. 40. és Szabad György: Kossuth az Amerikai Egyesült Államok politi-
kai berendezkedéséről. Századok 109. (1975) 558-559. 

39 Teleki Kossuthnak 1850. január 26. MOL R90 I 692.; TLVM II. 54., 60.; Deák /.: Konföderáci-
ós tervek i. m. 602. Hasonló érveket fejtett ki Kossuthnak Vukovics is 1851. január 5-i levelében. 
MOL R90 I 1054. 

40 Kossuth demokráciája i. m. 44-50., 53-74.; Spira Gy.: Alkotmányterv i. m. 49-83. 



sánál a szabadság elvéből indult ki. Természetjogi szemlélete alapján úgy vélte, 
hogy a jog, illetve az abban megnyilvánuló és a józan ésszel minősíthető jogesz-
me hangolja össze az egyén saját szabadságát mások szabadságával, és biztosít-
ja a társadalmi békét, elsősorban úgy, hogy mindenki tiszteletben tar t ja a másik 
szabadságát.41 Ugyanakkor érzékelhető volt szabadságfelfogásában a republi-
kánus hagyomány is, miszerint szabadságon a közösség tagjainak a közügyek-
ben történő aktív részvételét értette. Már a reformkorban nagy hangsúlyt he-
lyezett a népszuverenitás gondolatára, akkori politikai nézeteivel kapcsolatban 
elfogadottá vált az a vélemény, hogy liberalizmusa nyitott volt a demokrácia 
irányában. Az 1848-49. évi események szemléletét nyilvánvalóan radikálisabbá 
tették, az emigrációban pedig nyíltan demokratának vallotta magát, és a de-
mokráciát tekintette a kor szellemének.42 Ez azt jelentette, hogy a politikai sza-
badságot egyenlőségi alapon akarta kiterjeszteni, és a népet, a honpolgárok faji, 
nyelvi és vallási különbség nélküli összességét tekintette a jogok kiindulásának, a 
legfőbb hatalom, a szuverenitás letéteményesének, azaz minden hatóságot a nép-
ből eredeztetett és minden hatalmat a nép kontrolljának kívánt alávetni. 

Fontosnak tartotta a társadalom aktív közéleti szerepvállalását, és annak 
érdekében az önkormányzatot minden közösségi formában, a családban, a köz-
ségben, a megyében és az államban is érvényesíteni akarta. A „nép akaratjának 
kell a legfőbb hatalomnak lenni", amiből az következik, hogy „minden insti-
tutionak az önkormányzat elvén" kell alapulnia, azaz „az önkormányzat elvén 
kívül nincsen szabadság", vallotta.43 Ezt a gondolatot nemcsak 1851 tavaszán 
kidolgozott alkotmánytervében tekintette meghatározó elvnek a politikai in-
tézmények kialakításánál, hanem már kifejtette 1850. június 15-én kelt Teleki-
hez címzett levelében. De hivatkozott rá 1851. december 14-én New Yorkban 
mondott beszédében is: „Azt akarjuk, hogy falun és városban, vármegyén, or-
szággyűlésen és a kormányzatban a szuverén nép többsége intézze a maga köz-
dolgait. Önkormányzat — szuverén nép — általános szavazatjog s a többség 
uralma — ez a mi elvünk, melyért élünk-halunk."44 

Kossuth a közösségalakítás legszervezettebb formájának az államot tekin-
tette. A régi közjogi felfogással szemben, miszerint a szuverenitás megoszlott a 

41 MOL R90. I 2670. A kézirat töredékes, több egymással tartalmi átfedésben lévő fogalmaz-
ványból áll. L. még Spira Gy.: Alkotmányterv i. m. 54. 

42 Varga János: Kereszttűzben a Pesti Hírlap. (Az ellenzéki és a középutas liberalizmus elválá-
sa 1841-42-ben) Bp. 1983. 18-23, 81. Kossuth demokrácia értelmezéséről Szabad Gy.: Kossuth az 
Amerikai Egyesült Államokról i. m. 555, 557-563.; Szabad György: Kossuth politikai pályája ismert 
és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. Bp. 1977. 178.; Szabad György: „Isten ujja a történelem-
ben". In: A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Szerk. Klaniczay 
Gábor és Nagy Balázs. Bp. 1999. 529-531.; Szabad György: Kossuth irányadása. Bp. 2002. 196-204.; 
Deák Ágnes: Kossuth Lajos és a 19. század koreszméi. Vigília 63. (1998) 831-833. A radikális szemlé-
letváltás Telekinél még nyilvánvalóbb volt 1848 tavaszán és nyarán, aki főként a népképviseleti or-
szággyűlésen mondott beszédeivel a liberális Batthyány-kormány ellenzékeként lépett fel. TLVM I. 
432-447. 

43 R90 I 2670.; Kossuth demokráciája i. m. 45.; Spira Gy.: Alkotmányterv i. m. 52-53, 72.; Kos-
suth Lajos: Felvilágosítások a Dunai Confoederatio projectumához. In: Kossuth Lajos iratai. VI. 
Szerk. Kossuth Ferenc. Bp. 1898. (a továbbiakban: KLI) 15. 

44 Kossuth demokráciája i. m. 45, 55.; Kossuth Lajos északamerikai beszédei a nemzetiségekről 
és a nemzetek testvériségéről. Szerk. Ballagi Aladár. Cegléd 1919. 26. 



korona és az ország között — még akkor is, amikor a népképviselet bevezetésé-
vel az országot többé már nem a rendek, hanem egy új politikai közösség, a pol-
gári nemzet alkotta —, a modern állami szemléletet tette magáévá. Az állam fo-
galma a szuverenitás egységét jelentette. Kossuth politikai kézikönyvében ezt 
az egységes állami szuverenitást az állam polgárainak szabadságából vezette le. 
Több kritériumot is állított az állammal szemben: független földterületet, azon 
megtelepült társadalmat, arra kiterjedő, más állam által nem korlátozott terü-
leti érvényű hatóságot, polgári intézményeket és valamilyen kormányformát 
igényelt. A nép szuverenitásából egyértelműen következett számára, hogy az 
ott élők szabadon megválaszthatják államuk kormányformáját és dönthetnek 
államuk függetlenségéről, vagyis „minden társadalom természeti joggal bír ma-
gát független állammá constituálni."45 Azt, hogy az állam létéhez elengedhetet-
len a független és sértetlen földterület, már 1850-ben is leszögezte, éppen egyik 
Telekinek küldött levelében írta, hogy „a territórium eszméje a határozó, az az 
edény melly nélkül a status élet forrásba nem jöhet."46 

Kossuth szabadságértelmezése és a népszuverenitás elvén alapuló közös-
ségi autonómia felfogása alapján jutott el az állami függetlenség természetes 
igényéig, miszerint a politikai szervezettség legmagasabb fokára jutó közössé-
gek megteremthetik és meg is teremtik független államaikat. A másik elv, ami a 
kor politikai gondolkozását meghatározta, a nemzeti elv volt, vagyis az, hogy a 
közösségek etnikai-nemzeti alapon szerveződnek és alakítják ki politikai-közjo-
gi igényeiket. Kossuth is tisztában volt ezen elv jelentőségével és a nemzetiségi 
kérdés súlyával, főként az 1848-49-es tapasztalatok után. Felismerte a nemzeti 
törekvések végső célját, miszerint „teljes nemzetiségi függetlenségre törekedni 
olly természetes ösztöne minden nemzetnek, melly status existentiával, s nem-
zeti múlttal bír, hogy ezen ösztönt nem is lehet kiirtani."47 Vagyis Kossuth nem-
csak az államszervezést, az állami függetlenséget tekintette a közösségek ter-
mészetes, azaz a természetjog által is igazolt igényének, hanem a nemzetté válást, 
a nemzeti állam kialakítását is. Épp ezért a szabadságot nem a magyarok kiváltsá-
gának, hanem minden nép közös kincsének tartotta. 

Ha mindkét elvet, a szabadság elvét és a nemzet elvét is figyelembe vesszük, 
akkor adódik a kérdés, hogy megtagadható-e az etnikai-nemzeti alapon szerveződő 
közösségektől az autonómia, sőt a területi autonómia, vagy akár az állami függet-
lenség, hisz azzal Kossuth is tisztában volt, hogy „csak azon nemzetiség biztos, 
melynek valahol biztosított status existentiája van".48 Az egymással is versengő 
nemzeti mozgalmak közegében a két elv közt nyilvánvaló ellentmondás kelet-
kezett, amit az elvek szintjén nem lehetett feloldani. 

Kossuth maga is érzékelte az ellentmondást, amit konkrét, intézményépí-
tő javaslataival igyekezett áthidalni. Mindenekelőtt nemzetértelmezésé ben ta-
gadta az etnikai alapú nemzetfelfogás kizárólagosságát, és hogy a nemzetiséget 
egyedüli, vagy meghatározó államszervezési tényezőnek tekintsék. A „nemzeti-

45 R 90 I 2670. 
46 Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 540. 
47 Deák I.: Konföderációs tervek i. m. 605. 
48 Kossuth demokráciája i. m. 43. 



ség"-et („nationalités"), érvelt, nem lehet a nyelvvel azonosítani, hiszen „az ér-
dekek, a jogok, a kötelességek, a történelem, de főleg az intézmények közössé-
ge" is kialakítja és erősíti a nyelvileg eltérő lakosság összetartozás tudatát. Épp 
az Egyesült Államok példáján bizonygatta, hogy a többnyelvű társadalom is 
nemzetet alkot, nemzeti intézményeket létesít és tart fenn.49 1858-as kéziratá-
ban pontosan megkülönböztette a nemzet és a nemzetiség fogalmát. A nemzet — 
a nemzetközi jogban — a személyesített állam, „állami társadalom", azaz állam-
polgári társadalom, tehát az állam lakosainak összessége, de tagjaik „nyelvben, faj-
ban, származásban, vallásban, szokásokban" különbözhetnek is. A nemzetiség vi-
szont „nyelv, faj 's jellemrokonság". így egy nemzet lehet eltérő nyelvű, egy nem-
zetiség pedig tartozhat különböző nemzetekhez. 

Kossuth a hagyományos reformkori politikai nemzetértelmezést részesí-
tet te előnyben. Ha eltekintünk az újabb, elsősorban az antropológiai szemlélet-
ben megjelenő kollektív megelőzöttséget hangsúlyozó felfogástól, aminek meg-
jelent korabeli kifejtése is, a kor általában a politikai és a kulturális nemzetér-
telmezést különböztette meg.50 Azonban mindkét felfogás, ha más kritériumok 
alapján határozta is meg a nemzetet, az új közösségi identitást megkonstruálta. 
Ez nemcsak a közös intézmények, jog, történeti múlt, az együttélés hagyomá-
nyai, vagy a közös feladatvállalások hangsúlyozásával kialakítandó közösségi 
szolidaritásnál vált nyilvánvalóvá, hanem a nyelvre és más kulturális jellem-
zőkre alapított közösségtudatnál is, hisz ezek az azonosként értékelt jellegze-
tességek, másoktól megkülönböztető jegyek, sem történetileg, sem pedig a ter-
mészettől fogva nem voltak adottak, hanem ki kellett azokat alakítani és ter-
jeszteni egy meghatározott közösségre. így Kossuth politikai alapon szervező-
dő, elsősorban állampolgári közösséget feltételező nemzetértelmezésével nem 
vállalkozott eleve lehetetlen feladatra, még akkor sem, ha később a nemzeti fej-
lődést a kulturális alapú közösségtudat határozta meg, ami sokkal nagyobb ér-
zelmi azonosulást tudott kiváltani, mint a politikai-jogi közösségi tudat. 

Kossuth tehát nem tagadta az etnikai-nemzeti elv jelentőségét, de nem 
nyilvánította azt az államszervezés kizárólagos tényezőjének, ellentétben azon 
politikusokkal, akik épp az etnikai elv alapján akarták a térséget átszervezni.51 

A nemzetiséget inkább a valláshoz hasonlította, s úgy vélte, a felekezetek jogot 
és egyenlőséget igényelhetnek az államon belül, de azt már nem, hogy az állam 
vallási alapon legyen szervezve. így sem egy nyelv, de „még a complet nemzetiség 
sem igényelheti azt, hogy ő legyen egyedüli factora a status organismusának".52 

Érvei egyértelművé teszik, hogy Kossuth egy nyelvi-kulturális közösséget még 
nem emelt a nemzet rangjára, mert azzal szemben a történeti múltban gyökerező, 
hosszabb történeti fejlődés során kialakuló politikai-szervezeti kritériumokat is tá-

49 Kossuth északamerikai beszédei i. m. 15-17. L. még Kossuth demokráciája i. m. 40-41. 
50 Ludassy Mária: A nemzet kétféle fogalmáról. (Rousseau a társadalmi szerződéstől a történel-

mi tradíciók tiszteletéig.) Magyar Tudomány 41. (1996) 47-54.; S. Varga Pál: A nemzet mint szimbo-
likus értelemvilág. Bevezetés a nemzeti irodalom 19. századi fogalmainak tanulmányozásához. Alföld 
53. (2002: 5. sz.) 37-62.; Dér Aladár: A nacionalizmusfogalom elemzéséhez. Világosság 39. (1998: 4. 
sz.) 61-76. 

51 Kossuth északamerikai beszédei i. m. 18. 
52 Kossuth demokráciája i. m. 41.; Spira Gy.: Alkotmányterv i. m. 54. 



masztott. A nemzetet mindig politikai közösségnek tekintette.53 A megkülön-
böztetés érdekében a történeti jogi érveléshez tért vissza. 

A történeti jogszemlélet a magyar politikai gondolkodás és nyelv meghatá-
rozó rétegét alkotta. Kossuth jól ismerte ezt a nyelvet, alkalmazta is, de a re-
formkorban azok közé a politikusok közé tartozott, akik bátrabban elrugasz-
kodtak a históriai jogtól. Nemzetértelmezésében azonban mindig különbséget 
tet t a történeti múlttal és a politikai szervezettség nagyobb hagyományaival 
rendelkező magyar, horvát és szlavón nemzet, illetve a többi, csak népnek, nép-
fajnak, nemzetiségnek nevezett kisebbségi csoportok között. A históriai jog 
alapján még Horvát-Szlavónország különválását is elfogadta. Alkotmánytervé-
ben e megkülönböztetésre hagyatkozva állapította meg eltérően a nemzetisé-
geknek juttatandó jogok és engedmények körét.54 

Teleki épp e históriai jogba kapaszkodó érveléssel kívánt gyökeresen szakíta-
ni már 1849 tavaszán, amikor azt írta haza a nemzetiségekkel való megegyezést 
sürgetve, hogy a „szent istváni Magyarország" halott és szükséges valamennyit 
feladni a „corpus jurisból", nemcsak a horvátokra, hanem a szerbekre és románok-
ra nézve is. A históriai jogra támaszkodó magyar felsőbbségi, illetve elsőbbségi igé-
nyeket később is elutasította. Hasonló összefüggésben írhatott 1850 tavaszán Bat-
thyány Kázmérnak is elkallódott levelében, mivel Kossuth értetlenkedve, illetve 
határozott elutasítással reagált a „Werbőczy féle magyar suprematia" és a „Szt. 
István féle magyar hon fölállítása" jellegű megjegyzéseire.55 Teleki Horvátország 
különválását szintén javasolta 1848 nyarán, az emigrációban pedig nem tett kü-
lönbséget históriai alapon a hazai nemzetiségek igényei közt. 1851. december 30-
án Szemere Bertalanhoz írt levelében így nyilatkozott erről: „Szabadságot akarok 
mindenben — valót s korlátlant, — így a nemzetiségekre nézve is. S nem akarom, 
hogy a szent ügy, melynek bajnokai vagyunk, a históriai jog szúk korlátai közé szo-
ríttatva, a territoriális-integritási ellenforradalmi fogalmakon hajótörést szenved-
jen. [...] Nép nevében a népek fejlődésének nem lehetend gátot vetni soha. Szabad 
Európában egy nép sem gyakorolhat suprematiát a másik fölött - s egy népnek 
sem lehet ily suprematiára szüksége."56 

53 Kossuth nemzetértelmezésével Kávássy Sándor több tanulmányában is foglalkozott. Kávássy 
Sándor: Kossuth nemzetfogalma emigrációs irataiban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudomá-
nyos Közleményei. 1963. I. Szerk. Benkő László. Szeged 1963. 181-188.; Kávássy S.: Kossuth nem-
zetelmélete i. m. 117-129.; Kávássy Sándor: Kossuth a nemzetiségi kérdésről emigrációs irataiban. 
In: Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Füzetei. VIII. Szerk. Köves József. Eger 1970. 407-417. 

54 Kossuth 1851. február 1-én kelt iratában a históriai és a természeti jogra hivatkozott az ellen 
a terv ellen, hogy Ausztria Magyarországot is beléptesse a Német Szövetségbe. R90 I 1084. Vö. Kos-
suth demokráciája i. m. 71-73.; Spira Gy.: Alkotmányterv i. m. 75-81. Ezt a szemléletet tükrözi 
1862-es álláspontja is: „én ezen országokat [ti. Horvát-, Tót- és Dalmátországok] mind jogilag, mind 
tényileg, mind területileg nemcsak nemzetiségeknek, hanem nemzetnek, souverain individualitással 
bíró államoknak vallom, melyek kirekesztőleg magok bírnak souverain joggal magokról rendelkezni." 
Erdély viszont „más tekintetbe jő mint Horvátország. Erdélyi nemzetiség nincs és soha nem is volt, 
mint van és volt horvát nemzetiség. Hanem Erdély lakossága [...] különféle nemzetiségű." KLI VI. 
19-21. 

55 TLVM II. 27-28.; Teleki Kossuthnak 1850. január 26. MOL R90 I 692.; Szarvady Frigyes 
Kossuthnak 1850. január 27. R90 I 693.; Horváth Z.\ Teleki László i. m. II. 228-231.; Beák /.: Konfö-
derációs tervek i. m. 723. 

56 Szemere Bertalan leveleskönyve (1849-1865) Szerk. Albert Gábor. Bp. 1999. 34. 



Kossuth azzal, hogy elutasította az etnikai elv túlhangsúlyozását az ál-
lamszervezés terén, a nemzetiségeknek juttatott területi alapú és tartományi 
szintű autonómiával szemben is érveket talált. Alapvető érve az volt, hogy meg-
határozhatatlan az a lakosságszám, ami alapján a nyelvi közösség az egyenlő-
ség érdekében igényt formálhat külön jogokra a többséggel szemben. Már hi-
vatkozott amerikai beszédében úgy érvelt, hogy a tisztán etnikai elven történő 
területi felosztás törekvése állandó harcok forrásává válik, amiben a hódítás 
szelleme nyilvánul meg, s ami zsarnoksághoz vezet, vagyis ellentétes a szabad-
sággal.57 Magyarországon ráadásul a nemzetiségek több vidéken is keverten he-
lyezkednek el, ezért képtelenség etnikailag tiszta területi egységeket kialakíta-
ni, így a nemzeti mozgalmak által igényelt területeken, főként a szerbek köve-
telte Vajdaságban, más nemzetiségek is élnének, s ezek kisebbséget, esetleg 
együttesen még többséget is képeznének.58 A lakosság etnikai kevertségéből 
adódó problémát Teleki úgy akarta áthidalni, hogy az általa szükségesnek tar-
tott nemzetiségi kerületeket, tartományokat nem egységes tömbként, hanem 
az etnikai állomány földrajzi elhelyezkedéséhez igazodva kívánta kialakítani.59 

Kossuth az etnikai csoportok kevert elhelyezkedése miatt nem tartotta cél-
szerűnek a nemzetiségi kerületek kialakítását, ám nagyra értékelte az önkor-
mányzatok szerepét, ezért azt javasolta, hogy a nemzetiségek érdekeik képvisele-
tét és védelmét ne területileg elkülönült önkormányzatokban, hanem egyesüle-
tekben biztosítsák: „Társadalmilag kell azt [ti. a nemzetiségi érdeket] előmozdí-
tani a statusban, nem pedig a status felibe emelni, mi a status felbomlását vonná 
maga után."60 Az azonos nyelvű, egy nemzetiséghez tartozó honpolgárok a köz-
igazgatás szintjei szerint szerveznék meg egyesületi életüket, határoznák meg 
annak belső szervezetét, választanák meg vezetőiket, intéznék iskolai és egyházi 
ügyeiket. ,,[T]ársas önkormányzati teljes szabadsággal gondoskodandnak mind 
azon erkölcsi s társas érdekek elő mozdításáról, miknek öszvegét „nemzetiség-
iek" nevezzük."61 Ez a javaslat nem nyugtatta meg a nemzetiségeket, hisz a tár-
sadalmi szervezet éppen területi érvényű hatósággal nem rendelkezik, így sza-
bályzatai, igazgatási aktusai csak a tagjaira terjed ki, szemben a területi önkor-
mányzattal, ami az összes területén élő lakos felett hatósági joggal bír, azaz a 
Kossuth tervében szereplő megoldás korlátozottabb önrendelkezést kínált szá-
mukra. Teleki épp a „collectiv nemzeti élet" utáni vágyát ismerte fel a nemzetisé-
gi mozgalmaknak, azt hogy saját területükön és az ott élők felett ők akarnak ren-
delkezni a normaalkotási és igazgatási jogosítványokkal, ezért 1849 tavasza óta, 
többször is megismételve, azt hangoztatta, hogy legalább a szerbeknek és a ro-
mánoknak biztosítsanak saját gyűlést, statútum alkotási joggal és belső admi-
nisztrációt.62 

Kossuth a szabadság elve és a nemzeti elv közt feszülő ellentmondások át-
hidalására a föderalizmus gondolatától várt a legtöbbet. A föderatív elv, ami a 

57 Kossuth északamerikai beszédei i. m. 18-21. 
58 Kossuth demokráciája i. m. 40-41.; Spira Gy.: Alkotmányterv i. m. 54-55. 
59 TLVM II. 28, 54. 
60 Spira Gy.: Alkotmányterv i. m. 55. 
61 Uo. 56. 
62 TLVM II. 28, 54, 60. 



magyar politikai publicisztikában sem volt ismeretlen, az 1848-as év sodrában 
meglehetősen népszerű és rugalmas gondolat volt. Épp úgy szóba jött új állam-
alakulat szervezésénél, felélesztésénél, sőt egy egész térség politikai kapcsolat-
rendszerének tervezgetésénél, mint meglévő, történetileg alakult állam vagy bi-
rodalom újjászervezésénél. Támaszkodtak rá a Habsburg-birodalmat etnikai ala-
pon reorganizálni akaró politikai erők, akárcsak a nemzeti mozgalmak lendüle-
tének lefékezésére törekvők, de még a tartományok történetpolitikai jellegének 
erősítésén munkálkodó konzervatívokat is megérintette.63 Kossuthot már akkor 
foglalkoztatta e gondolat, amikor az Egyesült Államok intézményeit még csak 
olvasmányaiból ismerte, Világos után pedig a térség és Magyarország politikai 
jövőképének formálásában kiemelt szerepet tulajdonított neki. A föderatív el-
vet a politikai intézményépítés három szintjén értelmezte. 

Már a Pesti Hírlap szerkesztőjeként szívesen vont párhuzamot az ameri-
kai föderalizmus és a hazai megyerendszer közt, az ötvenes évek elején pedig 
úgy vélte, hogy a megyék népképviseleti alapra helyezésével és a hagyományo-
san széles körű municipális autonómia fenntartásával Magyarország belső poli-
tikai rendszerét közelíteni lehet a föderalizmushoz. Ehhez persze tervbe vette a 
megyék közigazgatási és nemzetiségi szempontú átalakítását, azaz csökkenteni 
szerette volna a területi aránytalanságokat, méghozzá úgy, hogy a területren-
dezésnél lehetőleg azonos nemzetiség alkosson egy megyét. ,,[E]gy jó territoriá-
lis felosztással — melynél a nemzetiségek főkép tekintetbe véve legyenek, kívá-
nom biztosítani minden népiségek departamentalis és communalis autonómiá-
ját, s nemzetiségi életét, szóval mindent, amit a józanság, egyenlőség és testvéri-
ség kívánhat."64 Telekinek kifejtett nézeteiben, majd alkotmánytervében a köz-
igazgatást is az autonómia elve alapján gondolta el — mind községi, városi, (eset-
leg kerületi) és megyei szinten —, ahol a felettes hatóságok csak a törvényes fel-
ügyeleti jogot gyakorolják, de nem avatkoznak be az önkormányzat ügyeibe. Az 
országgyűlés második kamarájában, a szenátusban a megyék az általuk válasz-
tott küldötteken keresztül politikai képviseletet is nyernek. Az önkormányzatok-
ban a többség dönt, többek közt a hivatalos nyelv kérdésében is, de úgy, hogy te-
kintettel van a kisebbség jogaira is. Kossuth úgy vélte, hogy a közigazgatási auto-
nómia is biztosíthatja a nemzetiségi igényeket.65 

63 Mérei Gyula: Föderációs tervek Délkelet-Európában és a Habsburg-monarchia 1840-1918. 
Bp. 1965.; Heiszier Vilmos: A „K. K. privilegierter Hofliberalismus." Az osztrák-német liberálisok 
identitásproblémái. In: Szabadság és nemzet. Liberalizmus és nacionalizmus Közép- és Kelet-Euró-
pában. Szerk. Dénes Iván Zoltán. Bp. 1993. 112-122.; Deák Ágnes: Wesselényi Szózata a korabeli 
osztrák-német és szláv röpiratirodalom tengerében. In: Wesselényi emlékülés. Szerk. Takács Péter. 
Fehérgyarmat 1996. 17-38.; Deák Ágnes: A Habsburg Birodalom a nacionalizmus kihívásai között. 
Tervek és koncepciók a birodalom újjáalakítására (1848-1849) Aetas 12. (1997: 4. sz.) 5-44.; Euró-
pa-tervek 1300-1949. Visszapillantás a jövőbe. Szerk. Németh István. Bp. 2001. 118-124. 

64 Horváth Z.: Teleki László i. m. II. 230.; Kossuth demokráciája i. m. 45. L. még Kossuth Lajos: 
Az Éjszak-Americai Egyesült Statusok szabad népéhez! In: Kossuth demokráciája i. m. 30. 

65 Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 389.; Kossuth demokráciája i. m. 44-^48.; Spira Gy.: Alkot-
mányterv i. m. 57-65.; Szabó István-. Kossuth Lajos szabadságharc utáni alkotmánytervezetei. In: 
Európai Magyarországot! Kossuth Lajos és a modern állam koncepciója. Szerk. Balogh Judit. Debre-
cen 2004. 143-146. 



A történeti Magyarország területének nyelvek szerinti, tehát etnikai alapú 
tartományokra osztását mindig és határozottan visszautasította.66 Még 1862-es 
konföderációs tervében is, amikor nyilvánosan a legmesszebb ment az enged-
ményekben, azáltal, hogy 1859-ben taktikai okokból tett , alternatívákat felvá-
zoló javaslatait részben megismételte.67 Azonban nemcsak a nyelvek szerinti, 
hanem minden egyéb szempontú tartományi felosztást is elvetett. Teleki, aki 
Párizsi tartózkodása alatt maga is a föderatív eszme hatása alá került, épp eb-
ben a kérdésben szállt leghatározottabban szembe vele, úgy vélte a nemzetiségi 
igények, legalábbis a szerbeké és a románoké, csak a területileg körülhatárolt, 
autonóm gyűléssel és igazgatással rendelkező tartományokkal elégíthetők ki, a 
közös törvényhozás és kormányzás pedig biztosítja az ország egységét.68 

Kossuth azonban attól tartott, ha a szerbeknek és a románoknak megad-
ják a területi autonómiát, akkor a szlovák, a német és a ruszin nemzetiségi 
mozgalmak is követelni fogják azt. Úgy látta, azzal hogy Teleki a nemzetiségek-
nek „territóriumot" különít el, azokat „statusokká" alakítja át, és így elszaka-
dásra ösztönzi őket. Ráadásul saját területén a magyarság is csak provinciális 
életet élhet egy ilyen felosztás után. Ha a nemzetiségek „provinciális status 
existentiát" nyernek, akkor a szuverenitás mindenhol sérülni fog, még a közös 
törvényhozás keretei közt sem lesz fenntartható a tartományok függő helyzete, 
hisz azok mindig föderációra, teljes egyenlőségre, az alávetés minden elemének 
felszámolására fognak törekedni. Kossuth szerint nem lehet összeegyeztetni a 
közös törvényhozást a tartományok belügyi önállóságával — miként Teleki 
gondolta — csak a közös ügyek körét lehet pontosan meghatározni, azt, hogy 
mi nem tartozik a tartományok hatáskörébe. De a legfőbb veszélyt abban látta, 
hogy mindegyik nemzetiség a szomszédos, vele rokon nemzethez fog vonzódni, 
és végül a tartományok el fognak szakadni Magyarországtól. Az Egyesült Álla-
mok példájára is hivatkozott Telekivel szemben: ott „egymástól független sta-
tusokat" föderáltak, azaz „territóriumokat foederaltak, nem nemzetiségeket, s 
ép ezért nem félhetnek nemzetiségi tekintetben dissolutiotól [felbomlástól]". 
Kossuth tehát az ország felbomlásától tartott, ezért a históriai jogra is hajlandó 
volt hivatkozni a föderatív átalakítással szemben. ,,[É]n pedig egy territóriumot 
akarok Magyarországnak s ezen territóriumon a közös faj, közös szabadság, kö-
zös törvény oltalma alatt egyenlőséget minden nemzetiségnek".69 

66 Kossuth demokráciája i. m. 31, 41.; Horváth Z.: Teleki László i. m. II. 229-231.; Deák /.: 
Konföderációs tervek i. m. 542, 606.; Kossuth Adam Czartoryski hercegnek 1850. április 14. R90 I 
739.; Spira Gy.: Alkotmányterv i. m. 54.; Kossuth Nemeskéri Kiss Miklósnak 1852. február 15. Cin-
cinnati. Közli Horváth Z.: Teleki László i. m. II. 290. 

67 „az ország territoriális integritása s politikai egysége azon határ, melyet a nemzetiségi kérdé-
sek elintézésénél szentnek és sérthetlennek kell tekinteni. [...] az országnak nyelvek szerinti feldara-
bolását s politikai egységének nyelvek szerinti szétszaggatását hongyilkosságnak tartom..." KLI VI. 
19. Az 1859 tavaszi Irányi és Kossuth közti levélváltást, illetve annak hatására az alkotmányterven 
végrehajtott módosításokat közli Iratok a Kossuth-emigráció történetéhez 1859. Szerk. Koltay-Kast-
ner Jenő. Szeged 1949. 66-70. és Spira Gy.: Alkotmányterv i. m. 45-48, 75-86. L. még R90 I 2722. 
Spira György a változtatásokat és annak 1862-es megismétlését úgy értékeli, hogy Kossuth egy évti-
zed alatt „Magyarország föderalizálásának egyik programadójává" vált. Uo. 34. 

68 TLVM II. 54, 60. 
69 Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 541-542. Vö. Kossuth demokráciája i. m. 39. 



Kossuth azzal vádolta Telekit, hogy nem fejti ki, mit ért az ország föde-
ralizálásán, pedig az álláspontok világosan elkülönültek. Kossuth nem volt haj-
landó engedni a tartományi felosztás elvének, Teleki viszont következetesen ra-
gaszkodott hozzá. Részben a nemzetiségek megnyerése miatt, részben azért, 
mert csak így látta megvalósíthatónak azt, hogy Magyarország a térség politikai 
berendezkedését átformáló és függetlenségét is biztosító konföderációnak szer-
vező ereje legyen.70 Kossuth a Habsburg Birodalom helyén létrejövő és a nagyha-
talmak expanziójától a kis nemzeteket megvédő, azok szabad fejlődését biztosító 
konföderációnak lelkes hívévé vált, s több tervezet kidolgozásának is részese lett. 
„Én Magyarországot akarom foederalva látni Szerbiával, Croatiaval, Moldva-
Oláh és Lengyel Országgal stb., de Magyarországot foederált az az egymástól 
független provinciákká felosztva látni: nem."71 1850-es tervezetében Magyaror-
szágot a létesítendő konföderáció centrumának tekintette. Eszerint a konföderá-
ciót független államok alkotják, amelyek egymás területi és önkormányzati füg-
getlenségét nem csorbítják, s a cseh, lengyel, román, szerb, szlavón, horvát, dal-
mát és magyar nemzeteket foglalja magába, amelyeknek biztosítja „saját históri-
ai terrenumán status existentiáját". A szövetség a térséget fenyegető nagyhatal-
mi, főként orosz törekvések elhárítására alakul védelmi célokkal és gazdasági kö-
zösségként, meghatározott közös ügyekkel és azokat kezelő intézményekkel.72 

Kossuth kezdetben azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy a konföderáció a 
Török Birodalom névleges szuverenitása alatt jön létre. Nemcsak azért, mert ép-
pen török földön tartózkodott, hanem mert szüksége volt Törökország támogatá-
sára Oroszország és Ausztria ellen, s mivel a jövőbeli konföderáció balkáni tagjai 
még a Török Birodalomhoz tartoztak, nem akart azok függetlenségének ösztön-
zésével konfliktust előidézni a Portával. Úgy vélte, hogy Törökország csak akkor 
állhat élére a konföderációnak, ha Szerbiának, Moldvának és Oláhországnak „tá-
gabb nemzeti s political függetlenséget és szabadságot" biztosít.73 Teleki a török 
szuverenitás kiterjesztését nem tartotta jó ötletnek, szerinte sem a Porta, sem a 
francia és angol diplomácia nem támogatná azt, de zavarba hozná a szabadságu-
kért küzdő népeket és a magyarokkal szimpatizáló liberális közvéleményt is.74 

Kossuth a centralisztikus politikai berendezkedéssel szemben a föderatív-
ban látta a szabadság biztosítékát, azonban a föderatív elvet csak a muni-
cípiumok, a megyék és az államok szintjén fogadta el, a megyéknél nagyobb te-
rületi önkormányzatok, a tartományok esetében elutasította azt. Teleki szin-
tén sokat várt a föderatív elvtől, de érvényesíthetőnek vélte azt, nemcsak az ál-
lamszövetség esetében, hanem a nemzetiségi tartományok szintjén is.75 

* * * 

70 Teleki Kossuthnak 1848. október 10. TLVM II. 16.; TLVM II. 28. 
71 Deák /.: Konföderációs tervek i. m. 542. L. még Kossuth és Batthyány megbízólevele Caro-

sininak 1850. január 18. A Kossuth-emigráció Törökországban i. m. 664.; Spira Gy.: Alkotmányterv i. 
m. 12-13.; Kossuth Telekinek 1850. április 18. Horváth Z.: Teleki László i. m. II. 219.; Kossuth de-
mokráciája i. m. 26., 31.; Horváth Z.: Teleki László i. m. II. 221-223. 

72 Kossuth demokráciája i. m. 39, 41-44. 
73 Horváth Z.: Teleki László i. m. II. 209, 221-223, 227.; Kossuth demokráciája i. m. 43. 
74 R90 I 692. Ellenérveit Batthyány Kázmérnak is kifejtette 1850 tavaszán. L. Horváth Z.: Tele-

ki László i. m. II. 224-226.; TLVM II. 54-55, 59-60. 
75 Kossuth demokráciája i. m. 39-40, 41. 



Kossuth a szabadság és a nemzeti elv közt keletkezett ellentmondást úgy 
akarta feloldani, hogy a hazai nemzetiségek vonatkozásában csökkenteni pró-
bálta a nemzeti elv jelentőségét. Eszerint alakította ki saját nemzetértelmezé-
sét, elutasította a nemzetiségek területi autonómia igényét és következetesen 
tagadta az ország belső föderalizálását, azaz a nemzeti elvet alárendelte a sza-
badság elvének. A magyarok vonatkozásában viszont a szabadság, az autonó-
mia elvét a nemzeti közösségalakítás erősítésére, hangsúlyozására alkalmazta. 
E megkülönböztetés indoklásában a históriai joghoz is visszanyúlt, miszerint 
nemzetként, politikailag, jogilag és területileg is elkülönülő közösségként csak 
azokat a közösségeket ismerte el, amelyek a történeti múltban is rendelkeztek 
politikai-területi szervezettséggel, vagy annak hagyományával. 

A vita elemzésével nem arra a kérdésre kerestem a választ, hogy voltak-e 
alternatívák a magyar emigráció nemzetiségi politikájában, azaz lehetett vol-
na-e sikeresebb együttműködést kialakítani a nemzetiségi mozgalmak képvise-
lőivel. Hisz a történések azt mutatják, hogy a magyar álláspontok bármilyen 
engedményeket is kínáltak, nem találkoztak a másik fél elvárásaival. Célom in-
kább az volt, hogy a történeti, történetírói köztudatban a tervezgetésekről, fő-
ként a konföderációs elképzelésekről kialakult, azok megalapozatlanságát su-
galló általános felfogással szemben más megközelítési lehetőségre is felhívjam a 
figyelmet. Ugyanis úgy látom, hogy Kossuth és Teleki az érvek kidolgozásával 
és átgondolásával egy olyan helyzetértelmezői és reflektált modellt formált ki, 
amely egyes változataiban különböző viszonyulásokat fogalmaz meg. Az ötlet-
variánsok és azok gyarapítása fikciós térként is felfogható, de az abban kialakí-
tott helyzet- és önelemző szerep a kérdéseket, konfliktusokat korrekciós — ha 
tetszik —, tanulási lehetőségként kezeli. Ez a képesség viszont olyan értelmező 
személyek sajátja, akik nem csupán „nagyot" mernek képzelni, hanem magas 
szintű (ön)reflexivitással is rendelkeznek. 



MŰHELY 

Horváth Pál 

A JOGÁLLAMISÁG HELYE ÉS SZEREPE AZ ÚJABB 
KORI TÖRTÉNELEMBEN 

1. Új lehetőségek az alkotmányos szabadság (a jogállamiság) kiterjesztésében 

A modern jogrendszerek újkori történelmében csak az újabb időkben tu-
datosult a jogállamiság jelentősége. Kényszerű történelmi terelő utak meghala-
dása után élénkül fel ma is az idevágó politikai és jogi gondolkodás, körvonala-
zódik a feltétel-, illetve intézményrendszer, amely egyáltalán a jogállamiság mi-
benlétét érthetővé teszi számunkra. 

Valójában persze nem éppen új keletű a fogalom és a hozzá tartozó intéz-
ményrendszer, sőt némi túlzás nélkül mondhatnánk, hogy az újabb kori ma-
gyar alkotmány- és jogtörténelmünknek is van egynéhány jeles történelmi for-
dulata, amidőn bizonyos eredmények is születhettek a modern értelemben vett 
jogállamiság alapelemeinek a megteremtésében. Azok a nagy történelmi sors-
fordulók ezek, amikor a mi megkésett polgári átalakulásunk újabb és újabb im-
pulzust kapott a történelmi lépéshátrányok leküzdésére. Ilyen volt már a „Vor-
märz", illetve annak hazai megfelelője, a magyar reformkor, amely egynémely 
életképes intézmény (például A magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. 
tc.) alapozásáig juthatot t csak el. Nem kétséges, hogy ilyen sorsforduló volt 
1848-49, amely bár — sok más közép-európai átalakulással osztozva — félúton 
elakadt, a bukás sem temethette azonban maga alá a társadalmi forradalom 
vívmányait. A neoabszolutizmus ugyanis maga kényszerült a forradalom örö-
kének a végrehajtására és oktroj út ján bár egy sor korszerű institúció bevételét 
hozta. 

Fontolva haladó (korabeli) legjobb eleink ellenállását is kiváltotta eseten-
ként ez a fordulat, az alapvető tulajdonjogi (még inkább a szabadságjogi) viszo-
nyokban történt változások azonban visszafordíthatatlanok maradtak. 

A jogállamiság empirikusan kitapintható gründolása persze inkább csak a ki-
egyezést követő időkben tudatosult a hazai közgondolkodásban, anélkül, hogy az 
idevágó intézményrendszert egyáltalán a jogállamiság fogalmával illetnék. Az 
alkotmányos államrend kiépülése, az igazgatási és bírói hatalom elválasztása 
(lásd az 1869. évi IV tc.), a nemzeti kisebbségi, illetve az állampolgári (alap) jo-
gok legiszlálása [törvénybe foglalása] és sok más tényező jelzi azt a lényeges 
tartalmi változást, amely akár a mi lemaradásokkal (és persze még a feudális 
maradványokkal is) terhes jogcsoport-régiónkban a jogállamiság intézményesí-
téseként minősíthető. Nem lett ettől persze a jogállam mintaképe a soknemzeti-



ségű (dualista) államberendezkedés és egynémely idevágó institúciónk is felet-
tébb tiszavirág-életűnek bizonyult. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását megelőző negyedszázadban 
lezajlott viszont az ipari forradalom, kialakult a modern társadalom, amely már 
távlatilag is irreverzibilissé tehette volna a jogállamisághoz vezető utakat . Köz-
ismert viszont, hogy nem ezt a vélelmet igazolta a 20. századi történelem, sőt a 
kényszerpályák és terelő utak végeláthatatlan sorozata a jogállamisághoz tapa-
dó illúzióinkat is tartósan eloszlatta. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy a mo-
dern jog idevágó intézményrendszere nyomtalanul nem tűnt el sem a két világ-
háború közé szorult történelmünkből, sem pedig a legújabb kori jogfejlődés pa-
lettájáról. Valójában tehát a jogállamiság intézményesülésének a történelmi fo-
lyamatát egy szélesebb történelmi dimenzióban kell megközelítenünk. 

2. A történelmi előképek, típusjegyek kialakulása 

A modern politológiai, illetve a módszeres közjogi, közigazgatás-történeti 
kutatások a „Rechtsstaat" típusjegyeit keresve, azokat a gondolkodókat idézi, 
akik a kontinentális modell klasszikus formáját vélték felfedezni a német jogál-
lamiság újabb keletű vívmányaiban. Ennek a modellnek az ősforrásait pedig va-
lóban csak a 19. század megkésett polgári átalakulásához vezethetjük vissza. 
Kissé leegyszerűsítve azt mondjuk, hogy a 19. század közepe óta a különböző 
praktikus eszmeáramlatok (politikusok és jogászok) sajátos biztosítékok (fékek 
és ellensúlyok) kiépítését szorgalmazták, hogy ez által a kiépült polgári társada-
lom, illetve az alapvető tulajdonjogi viszonyok és persze az egyén jogai mind a 
szélsőjobbról, mind pedig a nem kívánt radikalizmustól védve legyenek. A mo-
dern (polgári) állam legyen a törvény őre, a konszolidált polgári társadalom vé-
delmezője (ahol kell ennek kiépítője és korszerűsítője). Magába foglalta ez az el-
várás az állami tevékenység átfogó (alaptörvényi) szabályozását, a főbb hatalmi 
ágazatok törvényeken nyugvó elhatárolását, a szabadságjogok közjogi alapo-
zást meghaladó garantálását, illetve a klasszikus (burzsoá) állami alapelvek 
gyakorlati megvalósítását. A típusjegyek persze folyamatosan is változtak és 
ennek megfelelően a 20. századi ún. jóléti társadalom szociálpolitikai, gazda-
ságjogi intézményei is beintegrálódtak a rendszerbe. Sőt, a Roosevelt-féle New 
Deal-ban már a súlypontok is áttevődtek az utóbbiakra. 

A kontinentális jogrendszerekben csakúgy, mint a nagy világjogrendsze-
rekben rövidesen feltűntek azonban a válságjelei, amelyek még a modern gaz-
daság monopolizálódásának az idején keletkeztek. Az ún. „válságjog" jelzi talán 
leginkább érzékelhetően, hogy a jogállam ezeket az erőpróbákat már csak üggyel-
bajjal viselheti el. így éppen a demokratizmus számottevő hagyományaival alig 
rendelkező, megkésett modell jutott elsőként a kényszerpályára, illetve végső 
soron a különböző totalitárius rendszerek útvesztőjébe. Valójában tehát a kés-
leltetett (burzsoá) jogcsoport-régiók jogállamisága a specifikus, a modell típus-
jegyeit tehát nem lehet kizárólag az ún. „Rechtsstaaf'-példáján szemlélni. 

A történelmi előképek sorrendjében nyilván azokra a típusjegyekre kell a 
figyelmünket visszatéríteni, amelyek már a korai, illetve főként a klasszikus 
polgári átalakulások nyomán kerültek felszínre. Az angol parlamentáris mo-



narchia kiépülésének a hosszan elnyúló folyamatában például a történeti alkot-
mányosság kiteljesedése nyomon követhető már a dicsőséges forradalmat meg-
előző időktől. Chartális alkotmány nélkül is mily szilárd fékek és ellensúlyok 
rendszerét jelentette akár csak a Bill of Appropriation (1672). Az éves pénzügyi 
fedezetek miként történő felhasználását is századokra kihatóan behatárolta a 
törvényhozó hatalom még mielőtt a koronás főhatalom prerogativáit rögzítő 
Bill of Rights (1689) megjelent volna. Az ismert trónöröklési törvény (1701) to-
vább precizírozta az állami tevékenység hagyományosan megszentelt intéz-
ményrendszerét. Igaz persze, hogy például a Privy Council-ből kisarjadó sajátos 
angol kabineti kormányzásnak (a modern angol végrehajtó hatalmi ágazatnak) 
volt bőven kifutási ideje. Ez a történelmi fordulat olyannyira megelőzte a konti-
nentális jogcsoport-régiók átalakulását, hogy csak jó két évszázaddal később — 
a kiépült gyarmatbirodalom keretei között — kellett érdemi változásokat esz-
közölni raj ta a főbb hatalmi ágazatok szférájában. Az ismert angol Habeas 
Corpus gyakorlat pedig hatásos védelmet nyújtott a polgárnak akár az államha-
talommal szemben is. 

Ezeket az itt csak szignálható történelmi előképeket nem jellemzi a polgári 
jellegű jogrend átfogó legiszlálása [törvénykezése] sem. Miként a chartális alkot-
mány hiánya, úgy a kodifikált jogágazatok törvényi rögzítése sem lett tehát meg-
határozó eleme az angolszász jogállamiságnak. Igaz ez jobbára az angolszász jog 
sajátosságából következett, a törvényesség, illetve a fokozatosan megszerzett ál-
lampolgári jogok biztosítása ettől függetlenül megvalósulhatott. A nagy eszme-
hordozók (Hobbes, Locke) után különösebb elméleti gründolás nélkül is megho-
nosodtak a klasszikus állami alapelvek és a monarchia hagyományos rendjén be-
lül kiépültek a parlamentáris demokrácia normái is. 

A mérhetetlen lehetőségek feltárultával (és persze a függetlenség kivívása 
nyomán) az USA államelméletében is hasonlóan ígéretes folyamatok indulhat-
tak el és egy konszolidált polgári államberendezkedés belső egyensúlya (hosszú 
távú stabilitása) és demokratizmusa akkor teljesedett ki, amikor már a klasszi-
kus polgári átalakulás vívmányai is letisztázódást nyertek. Ezek a vívmányok 
(lásd például a due process of law) pedig valóságos korszakhatárt teremtettek 
nem csak az állami tevékenység alaptörvényi (alkotmányos) legiszlálása által, 
hanem például a francia-olasz felvilágosodás tanításai, illetve a klasszikus pol-
gári forradalom társadalmi tapasztalatai nyomán eszmeileg is tisztultabb álla-
potokat kínáltak fel a távoli és kontinensnyi méretek közt építkező társadalom-
nak. Az átfogó jogi szabályozottság hiánya viszont ebben a térségben is az an-
golszász hagyományokat követte. 

A jogállamiság típusjegyeinek súlypontja tehát még a klasszikus polgári 
átalakulás évtizedei után is az állami tevékenység átfogó szabályozottságán 
nyugszik. Ebben a modellben pedig már az áttérés korától kezdve, szinte min-
den számottevő politikai változást új alkotmányos rendezés követett, mígnem a 
II. francia köztársaság (1848-as) alkotmánya a polgári szabadságjog katalógu-
sát is közel a teljesség határáig terjesztette ki. A jogrend mintaszerűen megfo-
galmazott jogági legiszlálása által egy fejlett jogállamiságnak a feltételei voltak 
persze csak jelen a napóleoni korszaktól, és a fennálló rend törvényessége is 
jócskán megkérdőjeleztetett még a 19. században. 



Az ipari forradalom elviharzása után az ún. lat in-román jogcsoport-régió 
minta országa azonban valóban egyfajta modellé merevedett és a benne kitelje-
sedő intézményrendszer már egy letisztult civil társadalom érdekeit állította 
előtérbe. A III. francia köztársaság hosszú történelmi korszaka volna felidézhe-
tő, amelyben a prezidenciális köztársaság demokratizmusa, a jogrend stabilitá-
sa, illetve a szabadságjogok időnként már-már imponáló egységben is feltűn-
hettek. Ezt a fajta jogállamiságot is megrázták a szervezett munkásmozgalom 
hullámai, a gazdasági világválság vagy éppen a két világháború, de például az 
alapintézmények stabilitásának is része lehetett a fasizálódás elkerülésében. 
Igaz, hogy tar tós stabilitás jegyei csak az V (a De Gaulle-i) köztársaságtól kons-
tatálhatok, de ez az államberendezkedés már nagyobb kockázat nélkül át is vé-
szelhette például a gyarmatbirodalom összeomlását, sőt az új (laza) államkap-
csolatok ha tárán belül (a volt francia gyarmatokon) és azon kívül is mintául 
szolgálhatott a jogállamiság kiépítésében. 

A tőlünk távol eső példákról a figyelmet visszatérítve szabadjon utalni 
arra, hogy ez a modell nem csak a közei-környezetünkben (a Román Királyság-
ban, a Kisantant államokban) hatott, hanem szinte recipiáltatott — bár kevés 
sikerrel — a lengyel polgári köztársaság két világháború közé szorult történeté-
ben. Az ismert francia közigazgatási bíráskodás például a lengyel köztársaság 
alkotmányos rendjének az egyik tartópillérévé lett és ez a főbb hatalmi ágaza-
tok biztosítékokkal körülbástyázott egyensúlyrendszerének a típusává lehe-
tett, ami a késleltetett polgári átalakulás minta országaiban is csak a második 
világháborút követő időkben bontakozott ki. 

A francia modell tradicionális bevétele a latin-román társadalmak, na-
gyon is eltérő feltételei közt természetesen számos torzó születését is előidézte 
például a latin-amerikai, illetve a volt gyarmati területeken. Az arra éretlen po-
litikai körülmények közt tehát nem lehet gyógyír sem a prezidenciális köztár-
saság szinte hézagmentes chartális rendszere, sem pedig a közigazgatási bírás-
kodás puszta bevétele, amely mint ismeretes lehetővé tet te az állampolgárok-
nak, hogy az igazgatási-végrehajtó hatalmi szférában meghozott, sérelmesnek 
minősülő döntésekkel szemben intézményesített bírói védelmet nyerjenek. Sőt, 
maga a modellt hordozó államiság példája is szolgálhat adalékokkal arra, hogy 
kritikus történelmi válságok kezelése például a 30-as években itt is a végrehajtó 
hatalom, az „erős köztársaság", illetve az elnöki hatalom dominanciájához ve-
zetett. Pétain ún. vichy alkotmánya (1940) pedig egy rövid ideig rést is ütöt t a 
klasszikus jogállamiság testén. 

Jóval gyengébb pozíciókkal rendelkeztek természetesen a megkésett polgári 
átalakulás minta országaiban a Német Birodalomban, vagy éppen az Oszt-
rák-Magyar Monarchában. Az osztrák köztársaság, illetve a weimari polgári 
demokratikus rendszer tragikus széthullásának a történelmi körülményeit azon-
ban már érintettük a totalitárius fasiszta rendszerek elemzésénél. Annyiban 
mégis vissza kell utalnunk ide, hogy a tulajdonképpeni Rechtsstaat, amivel a 
hazai jogi gondolkodás közvetlenül kapcsolatba került, nem volt előzmény nél-
küli. Német, osztrák, olasz területen például polgári monarchikus rendszerek 
takarója alatt is felszínre tört a jogállamiság egynémely életképes eleme a 19. 
század második felében, az ígéretes kezdetek pedig 1848-hoz vagy éppen az 



aposztrofált reformjogalkotások korszakához nyúlnak vissza. Az adott jogcso-
port-régió perifériáin, de még a félperifériának mondható kisnemzeti állami ke-
retek közt (lásd például a Balkánon, illetve a Monarchia utódállamaiban) azon-
ban az ígéretes kezdetek is eneruálódtak még a századforduló évtizedeiben vagy 
éppen a két világháború között. Kivétel ez alól a Csehszlovák (polgári demokra-
tikus) Köztársaság, illetve az imént felidézett Lengyel Köztársaság volt. 

Ez utóbbi kivételek egynémely életképes eleme a második világháborút kö-
vető években még felszínre tört (lásd az elnöki rendszer, a parlamenti demokrá-
cia és a pluralizmus formájában stb.), a szovjet mintájú (népi demokratikus, illet-
ve szocialista rendszer elhatalmasodása nyomán azonban már csak a formális 
emlékei maradtak a jogállamiságnak. A rendszerváltás közelségében azonban 
ezek az életképes jogelemek és intézmények viszonylag hamar felszínre kerültek 
és a békés átmenetet szolgáló alkotmányos jogalkotásba integrálódtak. 

A megkésettségből, illetve a történelmi terelő utakból történt kitörés igé-
nyének a folyamatosságát jelzik ezek a példák. Kedvező társadalom-politikai 
feltételek jelenlétében tehát joggal várható a közép-kelet-európai jogcsoport-ré-
giók felzárkózása is a konszolidált jogállamisághoz. Ezeknek a körülmények-
nek a megértését szolgálva ugyancsak szükséges, hogy módszeresen áttekint-
sük, illetve történetkritikailag értékeljük a környező, ún. népi demokratikus 
(illetve szocialista) állam és jogrendszerek fejlődését, nyomon követve mindazo-
kat a jogi relevanciákat, amelyek a rendszerváltás küszöbéig vezettek. 

A különböző kényszerpályák, terelő utak meghaladása után a közgondol-
kodás számára természetes igényként tűnik a jogállamisághoz való visszatérés. 
Az utakat, illetve a módozatokat keresve ígéretes lehetőségekkel bírnak nyil-
ván azok a társadalmak, amelyek ab ovo a jogállamiság típusjegyeit hordozzák, 
vagy éppen az ismert modellek valamelyikeként ismeretesek. A legújabb kori 
jogfejlődés ilyen példáiként említhetjük elsődlegesen a kontinentális (a francia, 
illetve a német) modelleket, vagy éppen az angol-amerikai típus intézményeit, 
melynek egyes elemei az ún. Európai Közösségek statútumaiban is feltűntek. 
Az alapvető államhatalmi ágazatok jogilag rendezett működéséhez elégséges le-
het tehát akárcsak a „fékek és ellensúlyok" (checks and balances) intézményesí-
tése, illetve minden ilyen tevékenység jogilag rendezett (rule of law), azaz jog-
szerű szabályozottsága. A hozzánk földrajzilag (és történelmileg is) közelebb 
eső Rechtsstaat-hoz való visszatérés azonban már jelzi, hogy nem egyszerű in 
integrum restituito-val állunk szemben. 

Az eredeti német jogállamiság — miként láttuk — már a megkésett polgá-
ri átalakulás terméke volt, s mint ilyen osztozott a különböző totalitárius rend-
szerek adta terelő utakon, illetve eredeti mivoltában sem volt elég életerős a 
történelmi kényszerpályák elhárításához. így van az, hogy a Rechtsstaat-hoz 
való puszta visszatérés történelmileg is lehetetlenült. Az újjáéledő német jogál-
lamiság típusjegyei például alapvetően megváltoztak a legújabb kori történe-
lemben. A „semleges demokráciát" (lásd például éppen a Weimari Köztársaság 
rendszerét) jellemző institúciók egy részét ugyanis már a szövetséges hatalmak 
döntései kiiktatták. így került az új alkotmányos rendszer (az 1949-es alkot-
mány) alaptételei közé a demokratikus rend védelme (például a 21., illetve a 
79.), amely az államhatalom szélsőséges (erőszakos) megdöntését célzó erőket 



az alkotmány sáncain kívül rekesztette. Ezt az új alaptételt nevezik a szakiroda-
lomban az ún. elkötelezett demokratizmus elvének. A demokratikus rend megdön-
tését célzó politikai tevékenység tilalmát (18.), sőt bizonyos pártok betiltását is 
jelentheti ez az alaptétel. 

Egy időben nagyfokú ellenhatást is kiváltott, hogy az elkötelezett demok-
ratizmus a közhatalmi funkciók gyakorlásától is elzárhatta (Berufsverbot) az 
egyes állampolgárokat. Eredetileg a háborús, illetve a népellenes bűntettek el-
követői zárattak ki az ilyen köztevékenységből, a nyíltan antidemokratikus 
pártok tagjai azonban már az alkotmány adta kereteken is kívül rekedtek. 

Mindez a német történelem tragédiáján okulva nyert polgárjogot, de nem 
egyedülállóan módosította a jogállamiság mibenlétét. Hasonlóan különleges biz-
tosítékok lerakását jelenti az az alaptétel, hogy az alkotmány egyes szakaszai 
(például az 1. és a 20. §) a jövőben sem módosíthatók, miután ezek garantálják 
az alapvető emberi (állampolgári) jogokat. Nem módosítható alaptörvényi ren-
delkezések továbbá a jogállamiság, az állam szövetségi jellege, illetve az ún. szo-
ciális állam fogalmát tartalmazó szakaszok. Ez utóbbi alaptételek pedig csak-
úgy, mint az ún. szociális államról szóló meghatározások már nem kizárólag a 
német jogállamiság sajátjaiként jelentkeztek (lásd például a francia alk. hason-
ló rendelkezéseit). 

A jogállam szociális elkötelezettségének az elismerését jelenti ez a változás, 
amelynek nyomán persze — az adott körülményekhez képest eltérő — lehetőség 
nyílik arra, hogy eredményes és hatékony szociálpolitika szülessék, amely a társa-
dalom perifériáira szorultak védelmét jelenti. Az állam szociális elkötelezettsége 
azonban magában foglalhat bizonyos jogok korlátozását, ha ezek a jogok az alkot-
mány védelme alá vont szociális jogokat veszélyeztetnek. A közérdek beintegrálása 
történik tehát a jogállamiság rendszerébe (lásd például a szociális célú vagyon álla-
mi kézbevétele), de ez az alapjogok korlátozásának az „arányosságát" követeli 
meg a jogalkotótól. Arányos pedig az ilyen állami beavatkozás, ha a korlátozás 
„szükséges és elháríthatatlan", ha az a közérdek védelmére valóban „alkalmas" és 
végül, ha a közérdek nyilvánvalóan nagyobb, mint az érintett alapjog. Ide sorol-
hatnánk még a szolgáltató állami tevékenység jogszerűségének megítélésében 
meghonosodó alkotmánybírósági gyakorlatot, amely a jogilag szabályozott állami 
tevékenység zavartalan vitelét, illetve az állampolgári jogok garanciáját is jelent-
heti. Az alkotmány védelme alá rendelt jogok bírói védelmének (a fair eljárásnak) a 
garanciái is innen fakadnak, miután az alkotmánybíróság őrködik afelett, hogy 
minden „védelemre méltó jog" az alkotmány oltalma alá kerüljön. Ez adja az ál-
lampolgári jogbiztonság új módon történő megközelítését, amihez persze logikusan 
tapadnak a már ismert klasszikus anyagi jogi, illetve eljárásjogi jogelvek is. A szol-
gáltatójogállam bizonyos kötelezettségeinek (ellátás, gyógyítás) teljesítése sem ke-
rülhet szembe azonban az alapjogokkal, mert senki sem lehet kitéve az állam min-
denhatóságának, hanem csak „a korlátozott hatáskörű" állami szervek autoritá-
sának. A tipikusan angol-amerikai eredetű fékek és ellensúlyok intézményesí-
tése lép be itt a jogállamiság kontinentális modelljeibe, amelynek a legtipiku-
sabb megnyilvánulása az ún. „szükséges törvényi felhatalmazás" elve. A köz-
igazgatásnak ugyanis minden esetben, amikor közjogilag védett alapjogot érint, 
rendelkeznie kell a szükséges törvényes felhatalmazással, illetve az ebből eredő 



jogsérelemnek minden esetben jár a bírósági védelem. íme, ezen az úton ju tunk 
csak vissza Rechtsstaat eredeti értelmezéséhez, amely az állami tevékenység át-
fogó jogi szabályozottságán túl a jogszerűség (a jogállamiság) bírói védelmének 
adott elsőbbséget. Mindez együttvéve jelenti a közhatalom jogi alávetettségét. 
így a gondoskodó (szolgáltató) állami tevékenység sem kerülheti meg az indivi-
duum autonómiáját. Ez a jogiasság pedig az ítélkező (független) bírói tevékeny-
séghez tapad végső soron, amely védelmet nyújt a jogsértéssel szemben. Ebben 
pedig már az újjászervezett német jogállamiság típusjegyei is a due process of 
law elvéhez kerültek közel, amely immár két évszázada a jogállamiság jelenlé-
téről tanúskodik. Valójában tehát a jogállamiság történelmi szerepének a meg-
értéséhez nemcsak a klasszikus állami alapelveken, illetve az állami tevékeny-
ség átfogó jogi szabályozottságán alapuló rendszereket kell nyomon követnünk, 
hanem a védelmezett állampolgári jogokat is. 

Az ember és polgár jogainak deklarációjára (Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen) a mai világ és főként a mi politikai-szellemi életünk 
igencsak sokféle várakozással tekint. Leszámítva az aktualizált politikai néző-
pontokat a tulajdonképpeni tudományos megközelítések is messze túlhaladják 
persze az eszmetörténeti megemlékezések határait . Mindez abból fakad, hogy 
ma már az emberi jogok eszmevilágához tartozó társadalmi elvárások a világ 
minden népét így vagy úgy megérintették, a Déclaration des droits kitágult fo-
galomrendszerének a jegyében pedig egyetemes jellegű küzdelem folyik az álla-
milag szervezett társadalmakban. 

Nemrég hajlamosak voltunk osztályozni (rangsorolni) az emberi jogokat 
és bár a gazdasági, a szociális, illetve a kulturális jogok jelentőségét soha sem 
deminuáltuk, az ide kapcsolódó természetes emberi várakozásokat mégis egy-
fajta időrendben később (a politikai, a gazdasági-szociális jogok után) kifejlett 
jogként fogtuk fel. Van ebben annyi történelmi igazság, hogy főként az ún. kul-
turális jogok a modern polgári társadalmak kifejlődésének a korai szakaszán 
még eszmetörténeti értelemben is kiforratlanok voltak. Nem azt jelenti ez, 
hogy Hugo Grotius, vagy akár a francia-olasz felvilágosodás eszmehordozói 
nem látták volna például a kultúra (a tudomány) felszabadításának a jelentősé-
gét. A lezajlott korai és klasszikus polgári átalakulások azonban érthetően a 
politikai (illetve az ún. állampolgári) jogokért folytatott küzdelmet állították elő-
térbe (az ember viszonyát az államhoz). Némi leegyszerűsítés volna mégis ezt a 
logikai sort folytatva azt állítanunk, hogy végül a megkésett polgári átalakulá-
sokkal napirendre kerültek a kulturális jogok és csak a 20. századi forradalmak 
korában tűntek volna fel a gazdasági-szociális jogok. Az érintett jelenségek és 
az azokhoz tapadó intézményformák kialakulásának a kronológiai sorrendje 
ugyan fő vonásaiban imigyen követhető, a súlypontok áthelyeződésének az oka 
azonban ettől még hosszú ideig homályban maradt. 

Sokat tet tek minálunk az elméleti (újabban az államjog, illetve a politoló-
gia körébe sorolt) tudományok azért, hogy a gazdasági-szociális jogok proble-
matikájának a történelmi hátterét feltárják, de mindmáig sporadikusan jelent-
kezett azoknak az elemző vizsgálódásoknak az eredménye, amelyek az állam-
polgári jogok szerepének, illetve az idevágó társadalmi tapasztalataink útvesz-
tőinek a feltárását szolgálták. Pedig éppen ez az a terület, amelynek úgymond a 



történelmi felfedezésében némi részünk volt. Ezt bizonyíthatja például a tudo-
mányszabadság kialakulásának a feltárása, illetve az abban felhalmozódó tár-
sadalmi tapasztalatoknak az általánosítása is. Mindezt persze nem l 'art pour 
l 'art tesszük (tettük) csupán a nagy történelmi évforduló emlékének adózva, 
hanem azért, hogy az idevágó társadalmi tapasztalatokból merítsünk. 

Az emberi jogok legújabb kori történetét vizsgálva nem hagyhatjuk figyel-
men kívül ma már az emberi jogoknak a politikai gondolkodással történő össze-
fonódását. A kultúra és a tudomány szabadsága is éppen ezen az úton integrál-
tatott a modern politológia eszköztárába. így a külső szemlélő jobbára a máso-
dik világháborút követő idők megoldatlan világpolitikai problémáival összefüg-
gésben szemléli csupán az állampolgári (emberi) jogok szerepét. 

Való igaz ugyanis, hogy a több mint fél évszázad távlatába került világégés 
az emberi jogok példátlanul kiterjedt megsértése által világszerte felrázta a po-
litikai gondolkodást és e téren az új útkeresés alapjait is megvetette. Ilyen érte-
lemben ismeretes, hogy az antifasiszta szövetségi rendszer alapjait kereső ha-
talmak már 1941 augusztusában (Atlanti Charta), illetve az Egyesült Nemze-
tek Kiáltványában (1942. január) csakúgy, mint a világháborút lezáró egyezmé-
nyekben bizonyos alapelveket fogadtak el az egyénileg, illetve kollektive elszen-
vedett emberi sérelmek orvoslására. A kényszerű világpolitikai helyzet diktálta 
tehát, hogy a „droits de l'homme" egyetemes üggyé váljon. Következésképpen 
ennek a törekvésnek az egyes elemei például a fegyverszüneti és békeegyezmé-
nyekbe is bekerültek, mint a megsértett emberi jogok reparációjának a különle-
ges biztosítékai. 

A hazai történelemben is ismeretes, hogy az emberi jogok egyetemes üggyé 
válása közvetlen hatást gyakorolt a kibontakozó politikai megújhodásra. így az or-
szág új államformájáról szóló 1946:1. tv. preambulumában megfogalmazott jogok 
minálunk már egy átütő szemléleti változás kezdetét jelzik a szélesebb értelemben 
vett közgondolkodásban. Az Egyesült Nemzetek harmadik közgyűlésén (1948) el-
fogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata pedig elvitathatatlanul hatott az 
1949-ben elfogadott alkotmányos alaptörvény idevágó szakaszainak a legiszlálá-
sára. Nevezetesen, azt az alapvető változást tükrözi ez az alkotmány, amely a 
súlypontoknak a gazdasági-szociális, illetve a kulturális jogokra történt áthe-
lyeződését ju ta t ta kifejezésre, amelynek a történelmi nyomvonalát a modern 
társadalmak két világháború közé szorult történelmében is nyomon követhet-
tük. Nyilvánvalóan annak az elvi felismerésnek az alapján történik mindez, 
hogy „... az emberi (és) állampolgári jogok érvényesülése végeredményben attól 
függ, érvényesülnek-e a gazdasági, szociális és kulturális jogok, megvannak-e 
ezek érvényesülésének a feltételei?" íme ezért van az, hogy a felidézett legalap-
vetőbb jogok mindegyikénél megállapította egyben a jogalkotó, hogy milyen 
gazdasági-szociális intézmények és létesítmények biztosítják e jogok valóságos 
érvényesülését. Mindennek a történelmi jelentőségét nem deminuálja azonban, 
ha tudjuk, hogy az idézett Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, sőt ere-
dendően az Atlanti Chartában kifejezésre jutott már a súlypontok ilyen értelmű 
megváltozása. Joggal idézhetnénk tehát a legalapvetőbb hármas összetevőt akár az 
utóbbi forrás nyomán: J o g az elnyomástól, a félelemtől és a nélkülözéstől men-
tes emberi élethez, jog a munkához és a méltó emberi megélhetéshez", illetve 



„a szabad művelődéshez". íme a gazdasági-szociális, illetve a tulajdonképpeni 
„kulturális jogok" előtérbe kerülésének az újabb ténykörülményei, amelyek 
nyilván kontinentális méretekben hatottak az adott társadalom-politikai viszo-
nyok újjárendeződésére. A jogállamiság újjászületésének a követelményei vi-
szont azáltal jutot tak kifejezésre, hogy a jogalkotó minden esetben a cui pro-
dest (kinek az érdekében) meghatározásáig is eljutni törekedett. Átvitt érte-
lemben a demokratikus fejlődés igényei húzódtak meg az idézett megfogalma-
zások mögött. 

3. Az emberi jogok egyetemes üggyé válása 

Találóan mondja az idevágó újabb tudományos kutatás, hogy például a 
szociális, illetve az ún. kulturális jogok főként a modern polgári társadalmak ki-
fejlődésének a kezdeti szakaszán még eszmetörténeti értelemben is kiforratla-
nok maradtak. Nincs tehát semmi különös abban, hogy egészen a 19. század 
küszöbéig, helyesebben az Európa keleti felében általános jelenségként ismert 
reformkorszak (a Vormärz) határáig tart a „droits de l 'homme" azon periódusa, 
amikor még csak a polgárság gazdasági-politikai felszabadításnak az ügye tuda-
tosult az elmékben elidegeníthetetlen emberi jogként. Pedig már az „Ember és 
Polgár Jogainak a Deklarációját" éppen egy évszázaddal megelőzően (1689) 
legiszláltatott az angol Jogok Törvénye (Bill of Rights), amely az azt megelőző 
évben közrebocsátott Declaration of Rights teljes szövegének a felhasználásá-
val (Marcham) nyert lerögzítést. 

A Declaration of Rights felidézése által tehát az emberi jogok ősforrásai-
nak egyikéhez ju tunk vissza, amely egyfajta kizárólagos logikával azokat a jog-
ellenes cselekményeként sorolja fel, amelyekkel a fiatal polgári jellegű államha-
talom feje „megkísérelte felforgatni a vallás és az ország törvényeit, illetve sza-
badságát". Közelebbről a törvények hatálya alóli mentesítés (kivételezés), a vég-
rehajtó hatalmi jogkörök önkéntes kiterjesztése (kegyelmezési jog), illetve a val-
lási ügyekben alkalmazott diszpenzációs (engedélyezési) jogok ismételt felélesz-
tése (türelmi rendeletek) ellen lépett fel a Bill of Rights. A végrehajtó hatalom 
hajdan volt jogainak a visszaállítását utasította el ezáltal az angol parlamenti 
burzsoázia és az ismert Habeas Corpus törvényekben foglaltakat, illetve az ún. 
Test Act rendelkezéseit vitte tovább az angol törvényhozás a Jogok Törvényé-
nek a lerögzítésével. Főként ez utóbbi parlamenti törvény (a Tanúságtételről, 
1673) mutatja, hogy a korai polgári átalakulások szülötteként ismert angol bur-
zsoá állam mechanizmusát elnehezítő kompromisszumok törvényes szabályo-
zásáról van szó. Vagyis, pro és kontra az állami politika megtestesítői még min-
dig a vallási köntösök mögött megbújva vívták küzdelmüket. Az 1571-ből, tehát 
az angol feudális abszolutizmus virágkorából származó törvényre hivatkozva 
életbevágóan fontos államhatalmi érdekek jelentkeztek tehát abban, hogy csak 
az anglikán egyház ismert 39 hittételére esküvel kötelezett polgár viselhet álla-
mi tisztséget. A Bill of Rights-ben megfogalmazottak pedig kivétel nélkül a par-
lament jogait (a parlamentarizmust) emelték az alkotmányos (alaptörvényi) 
jogalkotás szintjére, amidőn a főhatalom korlátait összefoglaló rendelkezésbe 
foglalták. 



A parlament egyfajta kizárólagos jogokhoz juttatta önmagát az adók, a had-
sereg, illetve a két házból álló törvényhozó hatalom működése területén. Érthető 
tehát, hogy a Jogok Törvényébe foglalt parlamenti hatáskörök mögött csak átté-
telesen érezzük a gazdasági, illetve a politikai jogok meghatározó szerepét. Sze-
mélytelenné válva nyert megfogalmazást a parlamenti hatalomnak a kormány-
zati (végrehajtó hatalmi) tevékenység feletti általános felügyeletről csakúgy, mint 
a ház tagjait megillető jogosultságokról. így a királyi prerogatívák korlátainak a 
kiépítésével egyidejűleg a parlamentáris monarchia intézményesítése zajlott le a 
jól ismert kompromisszumos formulák gyakori felhasználásával, amely pedig a 
többnyire a megszentelt történelmi hagyományok támaszát is megőrizhette. A 
legtipikusabb példája ennek maga a törvényhozó akarata, amely a mindenkori 
uralkodó, az alsóház és a főrendek egységét juttatja kifejezésre. 

Az Act of Settlement 1701-ben közreadott rendelkezései fejlesztették to-
vább ezt a rendszert a korai polgári átalakulások mintaországában, egyre nyil-
vánvalóbban kifejezésre ju t ta tva a parlamentarizmus, illetve a fokozatosan ki-
fejlődő angol kabineti kormányzás intézményesítését egy olyan, önmagában is 
kompromisszumos alkotmányos jogalkotás által, amely a Bill of Rights út ján 
intézményesített jogokban kulminált. Még a bírói függetlenség ügyéhez tapadó 
emberi jogok is háttérben maradtak ebben a rendszerben, miként azt az Act of 
Settlement záró rendelkezései alapján láthatjuk, amelyek a bírák elmozdítását 
kizárólag a parlament jogává formálták. Talán csak az állampolgári petíciós jog 
mondható kivételnek ez alól, miután a visszaélések elleni tiltakozó mozgalom 
éppen annak a politikai küzdelemnek a nyitánya volt, amely a Bill of Rights 
megfogalmazásához is elvezetett. 

Mindezek ellenére elvitathatatlan persze, hogy az angol burzsoá közjogi 
jogalkotásnak már a korai polgári átalakulás korszakában feltűntek azok a jól 
kitapintható elemei, amelyek majdan az emberi jogok ősforrásaivá lehettek. 
Ilyennek mondható a petíciós jog, illetve az ez ellen alkalmazott vádemelés tör-
vénytelenné nyilvánítása a Bill of Rights alapján, amelynek az ősforrása nyil-
ván a Petition of Rights megjelenéséig (1628), ha nem korábbi időkbe is vissza-
vezethető. A bizonyított jogellenes cselekmény, illetve a vád megjelölése nélkül 
— mondja a Jogok Kérvénye — pedig (még) királyi parancsra se lehessen fogva 
tartani, illetve letartóztatni a szabad embereket. 

Nyomtalanul múlt volna el persze ez az epizód, ha az ismert angol habeas 
corpus gyakorlat kifejezetten polgári tartalommal nem telíti a Jogok Kérvényé-
ben megfogalmazott eljárási szabályokat. Ezt tette közérthetővé a Hosszú par-
lament 1641. évi határozata, amely kifejezetten a személyes szabadság biztosí-
tását szolgálva kiterjeszteni törekedett a habeas corpus gyakorlatot, akár a koro-
nás uralkodó, illetve a Privy Council önkényének az elhárítását célozva. Innen 
pedig egyenesen vezetett az ú t az 1679. évi Habeas Corpus Act-hoz, amely a 
hűtlenség (felony), illetve a felségsértés (treason) eseteit kivéve kötelezte a ki-
rályi felsőbíróságokat a habeas corpus parancs kiadására és ezáltal a személyes 
szabadság bírói úton történő garantálására. 

Az 1679. évi Habeas Corpus Act konkrét rendelkező szakaszai alapján lát-
juk most már, hogy a letartóztatott személy, vagy annak hozzátartozója szoros 
határidőn (6 óra) belül követelheti az elfogatási parancs kiadását, hogy azzal a 



királyi felsőbíróságok valamelyikéhez fordulva az illetékes bíróság elé állítást 
megkövetelő habeas corpus parancs kiadását sürgesse. Akár az ország legtávo-
labb pontján is, legkésőbb 20 napon belül pedig meg kellett történni most már a 
bíró elé állításnak, amelynek az elmulasztásáért az illetékes békebírák, illetve a 
fogva tartást foganatosító adminisztratív szervek vezetői is állásvesztés (illetve 
súlyos pénzbírság) terhe alatt feleltek. 

A mindmáig rokonszenves habeas corpus gyakorlat jellegét persze az ille-
tékes királyi felsőbíróságok felmentő, letartóztatást megerősítő, illetve a vagyo-
nosok érdekeit jól tükröző szabadlábra helyezési (nagy összegű kezesség ellené-
ben) döntései ju t ta t ták kifejezésre. Hasonlóan leplezetlenül osztályjellegű ma-
radt a vádemelő, illetve az ítélkező jury-bíráskodás, amely mégis a személyes 
szabadság polgári értelemben vett jogi garanciájává válhatott. Történelmileg 
megszentelt eljárásjogi, illetve bírósági szervezeti (jogi) garanciákkal védte te-
hát a korai polgári átalakulás modell-ország a legelemibb emberi jogokat anél-
kül, hogy új jogelvek, vagy akárcsak a merőben új institúciók lerögzítésére rá-
kényszerült volna. Mindez persze nem az angolszász jog különleges életerejéből 
táplálkozott, hanem sokkal inkább az eleve kompromisszumos, korai polgári 
átalakulás természetes velejárója volt. 

Innen származott persze az a körülmény is, hogy a korai polgári átalaku-
lások jogrendjében most már több mint egy évszázadra kiterjedően csak a ha-
sonlóan kompromisszumos (illetve a fokozatosan kifejlődő) állampolgári jogok 
sporadikus legiszlációjának lehetünk tanúi. Az előzmények nyomán azonban 
érthető már, hogy a hatalomban a köznemességgel (a gentryvel) osztozó angol 
polgárságnak fél évszázaddal a Cromwell vezette forradalom után sem volt sür-
getően fontos a szólás, a lelkiismereti, illetve a vallásszabadság lerögzítése. 
Csak szinte észrevétlenül tűnhetet t el tehát például a két forradalmat kiszolgá-
ló szigorú sajtócenzúra (1695) azáltal, hogy annak az évenkénti meghosszabbí-
tásához végül is az alsóház nem adta hozzájárulását. Hasonlóan csak a szigorú 
tilalmak feloldása út ján tűntek fel a szélesebb néprétegek emberi jogaiként is-
mert gyülekezési és egyesülési (szervezkedési) jogok, időben is jobbára csak a 
19. század folyamán válva realizálható szabadságjoggá anélkül, hogy mindez 
alaptörvényi (alkotmányos) jogalkotást nyerhetett volna. Nem kétséges tehát, 
hogy a felidézettek után történelmi korszakhatárként léphetett fel az immár 
két évszázaddal ezelőtt proklamált Ember és Polgár Jogainak Deklarációja. 

A „droits de l'homme", mint a klasszikus polgári átalakulás velejárója. 
Valójában a 18. század utolsó harmadában érlelődtek azok a korszakalkotó vál-
tozások, amelyek új irányt adtak a modern társadalmak fejlődésének. Témán-
kat tekintve ezt jelzi már az amerikai angol gyarmatok függetlenségi harca a 
70-es évektől. Ilyen értelemben egy merőben új államépítési törekvés nyitánya-
ként ismeretes az 1776-os Függetlenségi Nyilatkozat, amely első ízben alaptör-
vényi joghatállyal legiszlálta az ember jogát az élethez, a szabadsághoz és az 
egyenlőséghez. A Philadelphiában összeült II. Kontinentális Kongresszus ezzel 
egyidejűleg deklarálta az elnyomással szembeni ellenállás jogát, amely a szuve-
rén nép forradalmi háborújának a legalizálását jelentette. A két kontinens nagy 
földrajzi távolsága ellenére ettől kezdve szoros történelmi kölcsönhatásban pe-
regtek az események, miután a klasszikus polgári átalakulást előkészítő eszme-



áramlatok végre az európai kontinentális (feudális) jogrendszerek létjogosult-
ságát is megkérdőjelezték. Voltaire, Montesquieu és Rousseau eszméi tehát 
nyomban kreatív tényezővé válhattak, amint a klasszikus (francia) polgári át-
alakulás első etápja (1789) elérkezett. 

Gyökeres (radikális) forradalmi változások ígéretével lépett be a nagy fran-
cia forradalom a modern társadalmak fejlődésébe és ennek a közérthetővé tételét 
szolgálva a korabeli tudományos gondolkodás szintjén álló programot adott a 
megoldandó történelmi feladatokhoz. Ezt jelentette a „Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen " közrebocsátása a klasszikus polgári átalakulás első fázi-
sában, amely mindmáig az emberi jogok ősforrásainak a legalapvetőbb tényezőjé-
vé válhatott. Pedig valójában az emberi jogok katalógusát tekintve nem sokban 
tért el az oly sokat idézett deklaráció például az amerikai Függetlenségi Nyilat-
kozatban foglaltaktól. Szűkebb értelemben emberi jogként fogta fel ugyanis a 
deklaráció megalkotója az elnyomással szembeni ellenálláshoz való jogot, általá-
nos értelemben a szabadságot, valamint a tulajdonjog korlátoktól mentes élvezeté-
hez való jogot, illetve a citoyen személyes biztonságához fűződő jogokat. Formai-
lag valóban alig valamivel több ez, mint amit az amerikai Függetlenségi Nyilat-
kozat megalkotói is múlhatatlanul szükségesnek tartottak. A francia deklaráció 
azonban nem maradt meg a jogelvek puszta proklamálásánál. Még a legáltaláno-
sabb megfogalmazásba burkolt emberi szabadságigényt is elviszi például az élő 
társadalmi valóság színteréig, mondván, hogy az ember veleszületett szabadsá-
gát csak a mások egyazon jogainak a szabad élvezete korlátozhatja. Minden ilyen 
jogigény csak a törvényszabta keretek között szembesülhet a szabadsággal és az 
eleve szabadságjoggal (veleszületett joggal) rendelkező polgár a „közrend sérelme 
nélkül" mindent megtehet, amit a törvény nem tilt. íme, ez a megfogalmazás te-
hát valóban jóval adekvátabb minden eddiginél, hiszen a deklaráció ebben a stá-
diumában már implicite magába foglalta a klasszikus burzsoá büntető (anyagi) 
jogi jogelveket (a nullum crimen sine lege stb.) is, vélelmezve a szabad ember ár-
tatlanságát, mindaddig, amíg bűnössége a törvényes feltételek között megállapí-
tást nem nyert. Csak a hatályos jog szerint lehetett most már indokolt a szabad 
ember vád alá helyezése, miként a bűnösség megállapítása, illetve a büntető 
represszáliák alkalmazása is csak az adott cselekmény elkövetési idejét megelőző 
idők törvényes rendelkezésein alapulhatott. 

Ebből a szabadságideából logikusa következett egyébként a Déclaration 
des droits tulajdon fogalmának a legalapvetőbb emberi jogként történt felfogása 
is. A tulajdon azért „szent és sérthetetlen" éppen, mert attól eleve nem fosztha-
tó meg a citoyen, hacsak a „közszükség" (ismét a tv. szerint) azt nyilvánvalóan 
nem követeli. Ezért megy el a jogalkotó odáig, hogy a „törvényesen megállapí-
tott közszükség" esetében is az előzetes és igazságos reparáció az állampolgárt 
mindenképpen megilleti. A szabadság, a tulajdon, a biztonság és az elnyomás-
sal szembeni ellenállás joga egymást kölcsönösen feltételezi és kiegészíti tehát 
a „droits de l 'homme" alapján. Mindez együttvéve olyan komplex eszmerend-
szerré ötvöződik ezúttal, amely a szabadságjogok további részletező taxációját 
teljes mértékben feleslegessé teszi. Le is vezeti a jogalkotó ilyen értelemben pél-
dául a közteherviselést (az adózást) a törvény előtti egyenlőségből, az anyagi, il-
letve a szellemi javak különbözőségét pedig a „tehetség és az erény" szerint 



(emberi) boldogulás tényéből. Nincs tehát szükség ebben a szellemi építkezés-
ben még a kulturális jogok, illetve a tudomány felszabadításának a tüzetesebb 
szabályozására. Nos, tehát van némi igazság abban, hogy az ún. kulturális jo-
gok nemcsak a modern polgári társadalom kifejlődésének a korai szakaszán, 
hanem még a klasszikus korban is eszmetörténeti értelemben kiforratlanok 
voltak. 

A francia deklaráció ilyen értelemben tért át a szabadságjogok relatíve szűk-
re szabott katalógusa után nyomban a klasszikus burzsoá állami alapelvekre, a 
„közhatalom", a népképvislet, illetve az állami szuverenitás mibenlétének a defini-
álására. A főbb hatalmi ágazatokban a törvényhozói, a bírói és a végrehajtói hatal-
mi szervtípusok egymáshoz való viszonyában pedig lépten-nyomon az egyén és az 
államhatalom szembesült elsődlegesen. Ehhez képest a közel egyidejűleg megfo-
galmazott amerikai Bill of Rights (lásd az 1-4 alkotmánytoldat, 1791) taxációja is 
figyelemre méltó lehet, miután abban némileg teljesebb (konkrétabb) az emberi jo-
gok katalógusa. A szólás, a sajtó és a gyülekezési szabadság, a személyes szabadsá-
got biztosító büntető eljárásjogi garanciák (5-8. kiegészítés), a fegyverviselés joga, 
illetve az elnyomással szembeni ellenállás alaptörvényi legiszlálása stb. megannyi 
fontos jelzőkő ebben az előrelépésben. A viszonylag korán kifejezésre juttatott ál-
lam és egyház szétválasztása pedig implicite magában rejtette már a kultúra (illet-
ve a tudomány) felszabadításának az ígéretét is. 

Ennek ellenére éppen a felidézett büntető eljárásjogi garanciák teszik ért-
hetővé, hogy az amerikai Bill of Right megalkotói sem léphettek túl a modern 
polgári társadalom adott fázisának a legalapvetőbb követelményein. így az ún. 
„kellő törvényes eljárás" (due process of law)-hoz fűződő elvárásokban (laikus bí-
ráskodás, védelemhez való jog, nyilvánosság stb.) is elsődleges tényező marad az 
ember viszonya az államhoz, amely a sajátos amerikai igazságszolgáltatási me-
chanizmus kialakulását eredményezte. Az individuum szinte korlátlan érvénye-
sülési szabadsága tehát elsődlegesen gazdasági, illetve politikai természetű ma-
radt a jogalkotás szférájában és ez a korabeli társadalmi valóságot is többé-kevés-
bé adekvát módon tükrözte. Senkit nem lehet életétől, vagyonától megfosztani 
az esküdtszéki vádemelés, illetve az esküdtszéknek a bűnösséget magába foglaló 
határozata nélkül. A hagyományos perjogi garanciák körén túlterjedően a gyors 
és hatékony bírói eljáráshoz, a védelem jogához, illetve az ítélkező fórumrend-
szerjogalkotó szerepének (az ún. Judge made law" elvének) mikéntjéhez tapad-
tak tehát elsődlegesen a korabeli társadalmi elvárások, a népművelési (kulturá-
lis) jogok anyagi alapjainak a megteremtéséről pedig csak az 1862. évi Home-
stead act rendelkezések gondoskodtak. A közben eltelt jó fél évszázad alatt azon-
ban ismét csak olyan természetű történelmi változások érlelődtek, amelyek a 
„drotis de l'homme'" továbbfejlődését alapvetően módosították. 

A késleltetett polgári átalakulások hatása az emberi jogok alaptörvényi 
legiszlálására. Az amerikai földrész polgárosult társadalma csakúgy, mint a 
klasszikus polgári átalakulás mintaországa a 19. század első felében persze korsza-
kos léptekkel haladt az emberi jogok megújításában. A merőben új társadalom fő-
ként a gazdasági szabadság szférájában tűnt kiapadhatatlannak, az egyén és az 
államhatalom viszonylatában azonban az új útkeresések szinte permanens mó-
don napirendben maradtak. így főként az európai kontinentális jogrendszerek 



sorsát meghatározó késleltetett polgári átalakulások érlelődtek a század máso-
dik harmadától, amelyek a közép- és kelet-európai népek politikai történetírá-
sában a gyakran felülről végrehajtott reformok kezdeteként váltak ismertté. 
Délkeleten a görög kisnemzeti szuverén állam felemelkedése (1821), nyugaton 
a belga forradalom eredményei (1830) vonták magukra a figyelmet, de a né-
met-olasz alkotmányos mozgalmak és a lengyel nemzeti megújhodási törekvé-
sek is új módon megfogalmazott elvárásokat élesztettek. 

A Napóleoni Franciaország hatalmi törekvései is kiváltották persze az 
anyagi és a szellemi erők újmódon történő csatasorba állítását (lásd a porosz re-
formok példája alapján). Ettől függetlenül a 19. századba átlépve egy sor életké-
pes burzsoá jogelv, illetve institúció kiépítését, illetve meghonosítását látjuk fel-
színre törni a kontinens keleti felében. Még a forradalmi átalakulást sikerrel 
késleltető soknemzetiségű birodalmak (a porosz, az osztrák, illetve az orosz) is 
rákényszerültek, hogy például a helyi igazgatás szférájában, a jobbágyrend lazí-
tásában, vagy éppen a növekvő pénz-, illetve áruforgalmi viszonyokban nyil-
vánvalóan polgári jellegű jogalkotásba kezdjenek. Mindezek a törekvések az 
1848-as forradalmak közelségében már nem egyszerű experimentális lépések 
voltak, hanem egy új korszak előhírnökei a jogfejlődésben. 

Az újkori történelem harmadik nagy társadalmi átalakulásának a közelsé-
gében látjuk tehát azoknak a sajátos körülményeknek a kialakulását, amikor a 
változások a tulajdonképpeni gazdasági-politikai lehetőségek korlátozott (kés-
leltetett) volta ellenére felszínre törnek. Ezeknek a szituációknak az ismétlődé-
se nyomán nőhetett naggyá széltében az ún. reformjogalkotás reputációja. A re-
formok ügyét, az elavult társadalmi-politikai viszonyok részleges átalakítását 
tehát eleve intellektuális munkaként fogta fel a kor és vele óhatatlanul előtérbe 
állította az értelmi (szellemi) tényezők cselekvő közreműködését. Az ébredő 
nemzeteszmény jól ismert korszakában mindez a nemzeti értelmiség fokozot-
tabb politikai aktivizálódását, illetve a nagy társadalmi (forradalmi) megráz-
kódtatások elkerülhetőségének az illúzióját ébresztette. A júliusi (francia) for-
radalom árnyékában szinte vértelenül lezajló belga átalakulás, illetve az 1830. 
évi belga alkotmány készen kínálta ehhez a mintát Európában. Ez és egészében 
a megkésett polgári átalakulások kiteljesedő folyamata is hatott tehát, amikor 
a második köztársaság alapjait lerakó francia alkotmányozók 1848-ban a saját 
maguk alkotta klasszikus modellt is sutba dobva fogalmazták meg a „droits de 
l'homme" szinte már-már teljesnek mondható katalógusát (Girard, L.). 

A modern alkotmányos jogalkotás preambulumát képező jogok hagyomá-
nyos összetevői egyszeriben kiterjesztést nyertek számos, merőben új elvárás-
sal. Ilyen értelemben intézményesült például a magánlak sérthetetlensége, mint 
a személyes szabadságot garantáló eszközök egyike, és legiszláltatott a halál-
büntetés tilalma politikai ügyekben. A politikai élet szférájában a szólás, a gyü-
lekezési, illetve az egyesülési jog kiegészítő elemeként került megfogalmazásra 
a mindenkit megillető petíciós jog, illetve a választott állami tisztségviseléshez 
való jog eléggé elasztikus definiálása. A gazdasági szabadság fogalomkörében 
(munka- és iparszabadság) feltűnt az államadósságok visszatérítésének a ga-
ranciája, illetve a vagyon és a képesség szerinti közteherviselés is. Végül pedig a 
korszellem kifejezőjeként alkotmányos legiszláció tárgyává lettek a kulturális 



jogok, amelyeknek a garanciáját látta a jogalkotó a lelkiismereti- és vallássza-
badság kinyilvánításában, illetve a tudományt is szabaddá tevő sajtószabadság-
ban, valamint az ún. tanszabadságban. Mégsem ez utóbbi jogalkotási tényezők 
jelenléte teszi korszakhatárrá ezt a törekvést, hanem az a körülmény, hogy az 
1848-as francia (második) köztársasági alkotmány a „droits de l 'homme" egész 
rendszerét már maga, az új korigényeknek megfelelően, keretjogszabályok for-
májában rögzíti és minden esetben a törvényhozás által majdan meghozandó 
normatívákra bízza a felettébb üdvös institúciók gyakorlati megvalósítását. 
Még a jelszavakat is megadja továbbá a jogalkotó az idevágó jogok ésszerű kor-
látozásához, nehogy mások jogai, vagy éppen a köznyugalom sérelmet szenved-
jen. Ez a megoldás pedig eredendően a belga mintákból származott és széltében 
a megkésett polgári átalakulások testére szabott várakozások kifejezője volt. 

Az 1848-as francia forradalom közjogi jogalkotása tehát bármily eredetit is 
alkotott a polgári jogok katalógusának a kiterjesztésében, a kulturális jogok fel-
fedezését nem mondhatta sajátjának. E téren sokkal inkább magára vonta a fi-
gyelmet az 1848/49. évi német (elsősorban persze a porosz-német, illetve az oszt-
rák) forradalmak alkotmányos legiszlációja, illetve a német egységtörekvést kife-
jező frankfurt i parlament törekvése az emberi jogok újszerű megfogalmazásá-
ban. Számos esetben persze eleve papíron maradtak ezek a törekvések, miként 
az például a kremsieri (osztrák), illetve a porosz alkotmányfejlődés első fázisát je-
lentő Waldeck-Karta alapján ismeretes. Ezek a megkésett polgári átalakulás vi-
haraiban keletkező okmányok ugyanis a súlypontokat merészen áthelyezték a 
gondolat (a szellem), illetve a tudomány felszabadítására. így mint a nemzeti fel-
emelkedés egyedül üdvös záloga tűnik fel ezekben a tervezetekben a tanítás és a 
tanulás szabadsága (Lehr- und Lernfreiheit), amely természetesen egységben 
van a szólás- és a lelkiismeret szabadságával. íme a kiteljesedő kulturális jogok 
itt lépnek fel tehát valóban történelemformáló tényezőként, mert éppen azt az űrt 
hivatottak kitölteni, amely a polgárság gyengeségéből, illetve szélesebb értelem-
ben a társadalmi-gazdasági elmaradottságból származott. Ez volt tehát a modern 
polgári társadalmak kifejlődésének a harmadik (nagy) stádiuma, amelynek a 
gazdasági-társadalmi megújhodás hiányzó lehetőségeit többé-kevésbé mindenütt 
a gondolati építkezéssel kellett behelyettesíteni. 

A kremsieri alkotmánytervezet csakúgy, mint a frankfurt i (birodalmi) al-
kotmány tartalmazott ilyen értelemben egy-egy deklaráció-jellegű bevezető részt 
(lásd az Osztrák, illetve a Német Nép alapjogai címmel), amelyekben a polgári 
szabadságjogok újszerű jogalkotása jelentkezett. A legjellegzetesebb természete-
sen a „Német Nép Alapjogairól szóló" deklaráció, amit a nemzeti egységtörekvé-
sek kifejezőjeként az 1849. évi frankfurti (birodalmi) alkotmánytervezetbe is be-
építettek. Jól tudjuk, hogy az ősforrások között ezúttal is ott volt az 1830. évi bel-
ga alkotmány, de ennél is fontosabb, hogy ezek a kísérletek maradandó (és köz-
vetlen) hatást gyakoroltak a későbbi porosz-német, illetve osztrák-magyar al-
kotmányos jogalkotásra. A felülről végrehajtott (gyakran oktrojált) porosz-oszt-
rák alkotmányos jogalkotás pedig sok mindenről gyorsan megfeledkezni töreke-
dett, bár a forradalom lehanyatlásával, némi módosítással a kulturális (alap) jo-
gok legfontosabb elemeit viszont igyekezett maga is kisajátítani. Valójában per-
sze a tanszabadság liberális polgári felfogása eleve háttérbe szorult a győztes el-



lenforradalom idevágó jogalkotásában, a modell eredendően progresszív és de-
mokratikus elemei pedig fokozatosan enerválódtak. 

Még a második francia köztársaság idevágó jogalkotásában is feltűnik, 
hogy a keretnormákba foglalt kulturális jogok (illetve a tanszabadság) gyakor-
lati megvalósítása regresszív irányú lépések ú t ján realizálódott. Találó a meg-
állapítás viszont, hogy de lege lata egyetlen hatalom sem merte demonstratív 
módon megtagadni többé a komplex módon kulturális jogokat kifejező tansza-
badságot, sőt gyakran a konzervatív ideológia szószólói maguk is a megkésett 
polgári átalakulás örökének a végrehajtói közé soroltak be. így van az, hogy 
még a típusjegyeket hordozó porosz-német Lehrfreiheit-szisztéma viszonylag 
életerősebb fáján sem érhettek be a gyümölcsök, az osztrák-magyar modellben 
pedig a kulturális jogok egyfajta deformált változata honosodott meg az 1848-
as forradalmak korát követően. A 19. század utolsó harmadában pedig az a tör-
ténelmi paradoxon állt elő, hogy a szisztémában ténylegesen benne rejlő lehető-
séget a modern kapitalizmus legfelsőbb fokához érkező államok törekedtek 
most már felhasználni. 

Jellemző példáját adta ennek a III. francia köztársaság, amely 80-as, 90-es 
években egész sor reformtörvényt alkotott a kulturális jogok, illetve a tudo-
mány szabadságának a garantálását szolgálva. Még a porosz modell szerves al-
kotóelemeként ismert tudományegyetemek reorganizálására (1898) is sor ke-
rült, az állam és az egyház elválasztásának az ismételt napirendre kerülése pe-
dig együtt jár t a modern tőkés állam anyagi áldozatvállalásának a szembetűnő 
kiterjesztésével a századfordulót megelőzően. 

Nem hagyható figyelmen kívül azonban, hogy a modern kapitalizmus leg-
felsőbb fokára való áttérés közelsége éppen a késleltetett polgári átalakulás út-
ján járó közép- és kelet-európai népek jogfejlődését tette különösen ellentmon-
dásossá. Főként az osztrák-magyar, illetve az orosz birodalom fejlődéstörténet-
ében láthatjuk ennek a legtipikusabb példáit és ez a ténykörülmény az emberi 
jogok szférájában is szinte empirikusan kitapinthatóvá lett a 19. század utolsó 
harmadába átlépve. 

Nyilvánvalóan polgári jellegű társadalom-politikai, illetve államszervezeti 
reformok ismeretesek például a cári Oroszországban is a 60-as évektől. Job-
bágyreform (1861), bírósági (1863), közigazgatási (1864), illetve pénzügyi és 
katonai (1874) stb. reformok zajlottak immár szoros történelmi kölcsönhatás-
ban a soknemzetiségű orosz birodalom belső válságával. A felülről végrehajtott 
változások a forradalmi tömegmozgalmak átmeneti leküzdésére alkalmasnak is 
mutatkoztak, miközben az imigyen felidézhető reformok nyomán egész sor 
életképes burzsoá jogintézmény meghonosítására került sor. Ezek eredménye-
ként jutott az orosz burzsoázia olyan természetű engedményekhez, amelyek 
tartósan eltérítették a társadalom radikális (forradalmi) átalakításától. 

Szembetűnően ellentmondásos volt tehát az orosz birodalmi reformjogal-
kotás, mivel az a helyi igazgatási (önkormányzati) bíráskodási és művelődési 
szinteken is csak a vagyonos rétegek számára nyújtott engedményeket, miköz-
ben az önkényuralom központi szerveiben, vagyis a hatalom tényleges birtoklá-
sában még lényeges változásokat nem hozott. 



A polgárság gazdasági szerepének fokozódása persze Oroszország történe-
tében is egyre nyilvánvalóbb már a 19. század második felében. A társadalom 
forradalmi átalakulásának a hiányában azonban az önkényuralom szinte érin-
tetlenül tovább élhetett és a főbb hatalmi ágazatok tevékenységéhez fűződő al-
kotmányos biztosítékok megteremtéséről sem lehetett szó. Maradt tehát a 60-
as évek reformjai által életre hívott helyi önkormányzati és bíráskodási szerve-
zet, illetve az ide kapcsolódó intézményrendszer, mint a fejlődő polgárság gaz-
dasági-politikai, szociális, illetve kulturális befolyásának a kormányzat által jól 
ellenőrizhető területe. Az ún. kormányzósági és járási zemsztvók hatáskörébe 
utalt köztevékenység szférájában azonban múlhatatlanul ekkor intézménye-
sült a népoktatás ügye, sőt a közigazgatási reformokkal egyidejűleg (1864) átfo-
gó jellegű iskolareform megteremtése is ismeretes. Kelet-Európa méreteiben is 
legkiterjedtebb országában ezzel a lépéssel tehát a politikai közgondolkodás in-
tegráns részévé lett a közoktatásügy. S hogy mindez már nem kizárólag az 
orosz önkényuralom „neveléspolitikájának" az egyszerű továbbfejlesztése, azt 
az egy évvel korábban datált egyetemi reformtörvény bizonyíthatja. Ez utóbbi 
ugyanis megerősítette végre a felsőfokú tanintézetek testületi autonómiájának 
a kialakítását és a tudomány szabadságát is meghirdette. Chartális alkotmány 
hiányában Oroszország tehát a 60-as, 70-es évek polgári jellegű állami reform-
törvényei útján zárkózott volna fel a megkésett polgári átalakulás régiójához, 
amelyben ismét a gazdasági-politikai megújhodás hiányzó lehetőségeit kellett a 
gondolati (szellemi) építkezéssel behelyettesíteni. 

A félmegoldásokat jelentő reformok azonban a korlátozott feltételek elle-
nére ú j korszakot nyitottak. A helyi kulturális ügyeket is magába foglaló önkor-
mányzati rendszer csakúgy, mint az igazgatási és bírói hatalom elválasztása, 
utat nyitott az emberi jogok érvényesülésének. Elvitathatatlan például, hogy az 
1863. évi bírósági reformtörvény, illetve az annak életbelépésével egyidejűleg 
születő szabályzatok (Usztáv a büntetésekről) a személyes szabadság legalapve-
tőbb biztosítékainak a kiépítését jelentették. Az eljárás nyilvánossága, a szóbeli-
ség, a védelemhez fűződő jogok és egészében a meghonosodó kontradiktórius el-
járás olyan vívmányok forrásává válhatott, amelyek nyomán ismerhették meg a 
kontinensnyi ország népei a haladó burzsoá anyagi- és eljárásjogi alapelveket, 
illetve azok az emberi jogok legalapvetőbb (jogi) biztosítékait is magukban fog-
lalták (Vilenszkij). Az ezzel egyidejűleg meghirdetett porosz mintájú tansza-
badság intézményesítése által, illetve a felidézett iskolareformok nyomán pedig 
lényegileg ugyanaz az általános törvényszerűség tárul elénk, amelynek a szimptó-
máit már az 1830. évi belga alkotmány korától nyomon követni törekedtünk. A 
nagy lehetőségek (és a szép elvek) gyakorlati megvalósulásának az útvesztői 
mutatják azonban igazán, hogy ez a jelenség valóban a közép-kelet-európai kés-
leltetett polgári átalakulások velejárója volt, amely némi időbeli eltéréssel múl-
hatatlanul felszínre tört. 

Ennek a történelmi szituációnak a maga valóságában történő szemrevéte-
lezése persze nem jelentheti a megkésett polgári átalakulásokban benne rejlő 
kulturális jogok idealizálhatóságát. Már eddig is bőven utaltunk ugyanis arra, 
hogy a jobbára keretjogszabályokba foglalt kulturális jogok katalógusa igen-
csak nehezen jutott a gyakorlati megvalósuláshoz. A cári Oroszország példáján 



pedig még szemléletesebb módon áll elénk az a helyzet, amikor az egyébként is 
felemás reformjogalkotás végrehajtása ab ovo félúton elakadt, miként ez a kö-
zép- és kelet-európai népeknél általában történt a 19. század második felében. 
Az önkényuralom ugyanis a hanyatló földbirtokos osztály politikai hatalmának 
a lehető legteljesebb megőrzésére törekedve maga is hozzájárult a polgári jelle-
gű reformok végrehajtása idején jelentkező újabb belső válsághoz. így a kor-
mányzat ismét csak maga vehette kezébe a politikai reformok ügyét és a forra-
dalmi tömegmozgalmak elnyomásával párhuzamosan alkotmányos jogalkotást 
kezdeményezett. Az ún. Lorisz-Melikov-féle chartális alkotmány tervezete is 
megszületett (1881), de hasztalan volna az elvárás, hogy az végre akár csak a 
már kivívott jogok egységbe foglalását megvalósítsa. Ellenkezőleg, a liberális-
nak mondott tervezet számos területen felrúgta az állami reformtörvényekben 
foglalt garanciákat és intézményesen is a központi és a helyi végrehajtó hatalmi 
tevékenységet akarta előtérbe állítani. Az uralkodó elleni merénylet (1881) pe-
dig ürügyet szolgáltatott a politika reakció immár leplezetlen ellentámadásá-
nak, amely a polgári jellegű reformjogalkotás mégoly szerény vívmányait is 
enerválta. 

A cár elleni merénylet — mint ismeretes — „az állami rend és a társadalmi 
nyugalom megóvásáról" szóló rendelkezések foganatosítását vonta maga után, 
amelyben a polgári reformokat figyelmen kívül hagyva szinte korlátlan lehetősé-
get adtak ismét az államhatalmi szervek önkényének (Zajoncskovszkij). Ezzel te-
hát a politikai reakció máris kiteljesedett és ez magával hozta azt a tartósan reg-
resszív irányú tendenciát, amelyet a politikai történetírás mindmáig az „ellenre-
formok" korszakaként aposztrofált. 

Az idevágó újabb módszeres vizsgálódások eredményét összegezve mond-
juk, hogy az oroszországi „ellenreformok " persze elsődlegesen a helyi közigazga-
tás (önkormányzati) szervek korlátozását, illetve a bírósági reformtörvények ál-
tal életre hívott esküdtbíróságok felszámolását célozták. Nem kerülte el azonban 
a politikai reakció figyelmét a közoktatásügy és az egyetemi autonómia korláto-
zása sem. A tanszabadság (a tudomány felszabadítása) tehát még az intézménye-
sülés rögös útvesztőit megelőzően „veszélyessé" vált a reakció számára, a főtano-
dák testületi (önkormányzati) rendszere pedig eleve kilátástalan helyzet elé ke-
rült. így a 90-es évekbe is belenyúló (dühöngő) ellenreform csapásai alatt csírájá-
ban enyészetnek indult az emberi jogok ügye Oroszországban. 

Az „ellenreformok" tehát a megkésett polgári átalakulás mögött álló társa-
dalmi kompromisszum korai csődjét jelzik. így a polgári jellegű Lehrfreiheit-
szisztéma alapozó országai egyre kevésbé profitálhattak a kulturális jogok törté-
nelmi felfedezéséből. Ez a szomorúan valós, regresszív irányú fejlődés pedig nem-
csak a térség soknemzetiségű birodalmainak az útvesztését szignálja, hanem egy 
szélesebben ható törvényszerűségként az újjászülető kisnemzeti szuverén állam-
berendezkedések alapozását is nyomon követte. Jó példa erre a tirnovói (bolgár) 
polgári demokratikus alkotmány (1879), amelyben a sok évszázados idegen el-
nyomás lezárása után érthető módon előtérbe került a nemzeti kultúra és a mű-
velődés alkotmányos (alaptörvényi) védelme, az ismert keretjogszabály tartalom-
mal történő megtöltése, a megvalósulás azonban csak sporadikusan jelentkezett. 



A megkésett polgári átalakulások bölcsőjében születő és a modern kapita-
lizmus viszonylag korai válsága által fémjelzett jogrendszerek azonban szinte 
kivétel nélkül a felbomlás küszöbére jutottak az első világháború idején. Nem 
véletlen tehát, hogy a droits de l 'homme újabb összetevőjének (a kulturális jo-
goknak) a kiteljesedése előtt éppen a modellt hordozó közép- és kelet-európai 
társadalmak életében áthághatatlan akadályok tornyosultak. így van az tehát, 
hogy még a szisztéma életerősebb fáján, a porosz-német, illetve az osztrák-ma-
gyar talajon sem érhettek be a gyümölcsök. Az adott (burzsoá) jogcsoport-régió 
leggyengébb láncszemeit képező országokban pedig rövidesen a polgári jellegű 
jogrend összeomlása is nyilvánvalóvá lett, amely jobbára már deformált állapo-
tában maga alá temette a libertás különleges biztosítékaként számon tar tot t jo-
gokat. így a nagy katarzis (az 1917-1919-es forradalmak) elviharzása u tán már 
csak emléke élt az alig egy évszázaddal korábban felfedezett szabadságjogok-
nak, illetve a droits de l'homme eszköztárának a súlyponteltolódásai ismét dia-
metrálisan jelentkeztek. 

Merőben új történelmi szituációk jelzőkövei tehát az októberi forradalom 
deklarációi, nevezetesen az „Oroszország népeinek jogairól", illetve a „Dolgozó 
és kizsákmányolt nép jogairól" szóló 1917-1918. évi deklarációk. Népek és nemze-
tek sorsközösségét (a nemzeti kérdést), az orosz köztársaságok föderatív rend-
szerré formálódását, illetve egy új jogrend kialakulását proklamálták ezek a 
történelmi jelentőségű okmányok. A szovjet hatalom első dekrétumai és dekla-
rációi tehát a droits de l 'homme eszköztárának nem egyszerűen a kiterjesztésé-
re törekedtek most már, hanem a súlypontokat is merészen áthelyezték. így 
van az, hogy a forradalmi jogalkotás elsőként a „munkának a tőke uralma alól 
történő felszabadítását" konstatálva rögzítette le a munkához való jogok (1917. 
október 29.) alapintézményeit. 

A „néphatalom" szemmel láthatóan különleges társadalomformáló szerepet 
szánt tehát a munkához való jog megvalósításának és ezt a célt állította előtérbe a 
droits de l'homme intézményesítésében. Következésképpen mondhatjuk, hogy az 
orosz forradalom nem tagadta meg a hagyományos polgári szabadságjogok létjogo-
sultságát, de a prioritásokat a munka felszabadítására helyezte. így az államhata-
lom az önálló Munkaügyi Népbiztosság (a NARKOMTRUD) feladatává tette, 
hogy a szakszervezetekkel együttműködve maradéktalanul juttassák érvényre 
az új munkajogi jogelveket. Egyidejűleg intézkedések születtek, hogy a helyi 
szovjetekben operatív munkaügyi apparátus szerveztessék például a munka-
nélküliek megsegítését és a munkaközvetítés szervezését célozva. Nem véletlen 
tehát, hogy a Munkaügyi Népbiztosság, a helyi szovjetek és a szakszervezetek 
együttes erőfeszítéseként még a forradalmi átalakulás szerves alkotóelemeként 
(1918 tavaszán) került napvilágra a világ első munkatörvénykönyve, amely te-
hát a legalapvetőbb emberi jogok rangjára emelte a munka jogát. Ez mutatja, 
hogy a 20. század forradalmai valóban a munkaügyi-szociális jogoknak adtak 
elsőbbséget és az e téren elért eredményeket elsőként emelték a kodifikált jog 
szintjére. 

A munka felszabadítását célzó történelmi küldetés tehát valóban új irányt 
szabott az emberi jogok fejlődésének, de ez a körülmény távolról sem paralizál-
hatta a hagyományos állampolgári, illetve szabadságjogok védelmét. Ezt bizo-



nyithatja az a két bírósági dekrétum is, amely közel egyidejűleg új u takra terel-
te a jogszolgáltatás rendes és különös (bírósági) gyakorlatát. 

Az ismert bírósági dekrétumok és az ezekre támaszkodó NARKOMJUSZTIC 
(Igazságügyi Népbiztosság) instrukciók legiszlálták tüzetesen például a véde-
lemhez fűződő (emberi) jogokat, a személyes szabadság garanciáját képező anya-
gi- és eljárásjogi szabályokat csakúgy, mint a nyomozati szakban érvényesülő el-
járásjogi biztosítékokat az önkényeskedéssel (illetve és anarchiával) szemben. 
Még az eljárási költségek minimális összeghatáron belül tartására is figyelt ez a 
forradalmi jogalkotás, elérni kívánván, hogy ez által a perköltség terheitől a 
néptömegeket is általában mentesítse. Az egyfokozatú fellebbviteli rendszer, il-
letve a kasszációs (semmisségi) eljárás meghonosítása is az elbürokratizálódás 
veszélyeinek a kivédését célozta és számos lépés történt a forradalmi törvényes-
ség jogi garanciáinak a kiépítésére. Az új igazságszolgáltatási fórumrendszer 
hatásköri és illetékességi szabályainak a megvonása, a népi laikus bíráskodás 
alapelemeinek a lerakása, az anyanyelvi garanciák legiszlálása és egészében a 
bűnügyekben alkalmazandó rendes és különös bírósági eljárás tüzetes szabá-
lyozása például a 2. számú bírósági dekrétumban szorosan a témánkhoz tapadó 
ténykörülmények felidézésére adna lehetőséget. 

Ezeknek a történelmi jelentőségű jogforrásoknak a rendelkező szakaszai-
ban tehát egy sor hagyományosan megszentelt vívmány (emberi jog) garantálá-
sára került sor, amely csak a későbbi kényszerintézkedések nyomán halványul-
hatot t el. 

Mindezek alapján mondhatjuk, hogy a néptömegek felemelésében elért 
eredményeket az ismert etatista torzulások csak átmenetileg árnyékolhatták be. 
Annyi biztos ma már persze, hogy nem az ún. „alapjogok"-hoz szervesen hozzá-
tartozó állampolgári kötelezettségek (objazannoszti grazsdan) veszélyeztették 
akár a kulturális jogok még teljesebb érvényesülését, hanem azok a konkrét 
emberi és jogrendbeli hibák, amelyeknek a felszámolása nyomán születhetik 
újjá nálunk is a jogállamiság. 

4. Az emberi jogok egyetemes törvénye 

A művelődéstörténet újabb és régi keletű eredményei nyomán láthatjuk 
az emberi jogok kiteljesedésének a történelmi folyamatát, mely a legújabb kori 
történelem szerves alkotóelemeként áll elénk. Nagy árat fizetve érte, végre a mi 
20. századi történelmünk eljutott ugyanis a droits de l'homme egyetemes üggyé 
válásához. Két világháború megaláztatásain és szenvedésein okulva így váltak 
az Egyesült Nemzetek ismert 213. számú határozatában (1948) foglalt ajánlások 
(az Emberi Jogok egyetemes nyilatkozata) az emberi jogok egyetemes törvényé-
nek az alapjaivá. A világszervezet ezzel tette meg az első lépést egy jogi és erköl-
csi erővel rendelkező nemzetközi törvény kidolgozása és egyre szélesebb elfo-
gadtatása felé. 

Teljesen nyilvánvaló, hogy az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának az 
elfogadása a hármas egység, vagyis a tulajdonképpeni polgári (politikai), a gaz-
dasági-szociális, illetve a kulturális jogok együvé tartozandóságának az akcep-
tálását jelentette. A droits de l 'homme egyetemes üggyé válásához tehát az 



(emberi) jogok triászának a megjelenésére volt szükség. Ezt a tényt konstatálva 
inkorporáltatott most már az emberi jogok egyetemes nyilatkozata a világszer-
vezet alapokmányába kifejezetten azzal a nemes célkitűzéssel, hogy az így tel-
jessé lett emberi szabadságjogok mindenki számára biztosíttassanak. Mindez 
persze továbbra is csupán morális erőként hatott a tagállamokra. Ezért is dön-
tött az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága eleve az emberi jogok egyetemes törvé-
nyének a létrehozása mellett, amely majdan (minimum 35 tagállam csatlakozá-
sa által) nemzetközi jogi megerősítéssel hatályba is léphetett. Az ügy iránti oda-
adás tehát nem zárult le az emberi jogok napjának (december 10.) a meghirde-
tésével. Ellenkezőleg, céltudatos munka kezdődött el egy továbbra is morális 
tényezőként akceptáltatható deklaráció (alapelvek), illetve az azokat elfogadó 
államok számára már jogilag is kötelező egyezségokmányok és a végrehajtási 
rendelkezések megalkotása tárgyában. 

Az alapelvek adottak (és elfogadottak) voltak, a konkrét egyezségokmá-
nyok, illetve a végrehajtási rendelkezések kimunkálására és az idevágó legkü-
lönbözőbb érdekek egyeztetésére azonban — mint ismeretes — közel két évti-
zednek kellett eltelnie. Végtére is 1966-ban azonban három történelmi jelentő-
ségű okmány elfogadására került sor a világszervezet közgyűlése (december 
16.) által, nevezetesen „a gazdasági, szociális és kulturális jogok", illetve „a 
polgári és politikai jogok" egyezségokmányaira, valamint az ún. „fakultatív 
jegyzőkönyv" kinyilvánítására. Végérvényesen megnyílt tehát az út az emberi 
jogok egyetemes törvényének a megszületése felé, amely az egyezségokmányok 
legalább 35 állam által történt megerősítése által egy évtizeddel később (1976) 
perfektuáltatott. 

Az egyezségokmányokhoz történő csatlakozás persze megtörténhetett úgy 
is, hogy az államok egy része nem írta még alá az ún. „fakultatív jegyzőkönyv" 
rendelkezéseit, amely mint ismeretes, rendkívül fontos végrehajtási normatívá-
kat foglalt magában. Ennek ellenére a harmincötök, illetve az azokat követők 
történelmi érdeme, hogy az államilag szervezett emberi társadalmak életében 
elsőként nemzetközi törvény rangjára emelték az emberi jogokat. Vállalták ez-
zel, hogy saját jogalkotásuk erejével is megvédik a polgári (politikai), a gazdasá-
gi-szociális, illetve az ún. kulturális jogokat és minden e körben jelentkező, is-
mert és a jövőben felbukkanó emberi megaláztatást, önkényt és jogfosztást 
ugyancsak a törvények erejével fognak elhárítanak. Ezek az elvárások persze 
implicite megtalálhatók már az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának az el-
fogadásában is, amely az idézett Atlanti Chartával együtt hatot t Nyugaton és 
Keleten egyaránt a politikai megújhodás korszakát jellemző alkotmányos jogal-
kotásra, illetve a békeszerződésekben vállalt kötelezettségek garantálására. Az 
állampolgári jogok kiteljesedését keresve fel kell tehát idéznünk már az emberi 
jogok egyetemes nyilatkozatába foglalt rendelkezéseket. 

Azt hihetnénk, hogy az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában csupán a 
sokféle nép, vallás, kultúra és ideológia számára egyaránt elfogadható, elvont 
jogelvek lerögzítésére került sor. A kultúra, illetve a tudomány szabadságának 
a szerepét illetően azonban már az egyetemes nyilatkozat preambuluma rácá-
folt erre a vélelemre: 



„Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltósá-
gának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a sza-
badság, az igazság és a béke alapját a világon. 

Tekintettel arra, hogy az emberi jogok el nem ismerése és semmibevevése az 
emberiség lelkiismeretét felrázó barbár cselekményekhez vezetett és, hogy az em-
ber legfőbb vágya egy olyan világ eljövetele, amelyben az elnyomástól, valamint a 
nyomortól megszabadult emberi lények szava és meggyőződése szabad lesz. 

Tekintettel annak fontosságára, hogy az emberi jogokat a jog uralma vé-
delmezze, nehogy az ember végső szükségében a zsarnokság és az elnyomás el-
leni lázadásra kényszerüljön. 

Tekintettel arra, hogy igen lényeges a nemzetek közötti baráti kapcsola-
tok kifejlődésének előmozdítása. 

Tekintettel (továbbá) arra, hogy az Alapokmányban az Egyesült Nemze-
tek népei újból hitet tettek az alapvető emberi jogok, az emberi személyes mél-
tóság és értéke, a férfiak és nők egyenjogúsága mellett, valamint kinyilvánítot-
ták azt az elhatározásukat, hogy elősegítik a szociális haladást és nagyobb sza-
badság mellett jobb életfeltételeket valósítsanak meg. 

Tekintettel arra, hogy a tagállamok kötelezték magukat arra, hogy az 
Egyesült Nemzetek Szervezetével együttműködve biztosítják az emberi jogok 
és az alapvető szabadságok általános és tényleges tiszteletben tartását (végül 
pedig). 

Tekintettel arra, hogy a jogok és szabadságok mibenléte tekintetében kö-
zös felfogás kialakításának a legnagyobb jelentősége van az említett kötelezett-
ség maradéktalan teljesítése szempontjából a közgyűlés kinyilvánítja az emberi 
jogok egyetemes nyilatkozatát, mint azt a közös eszményt, amelynek elérésére 
minden népnek és minden nemzetnek törekednie kell abból a célból, hogy min-
den személy és a társadalom minden szerve, állandóan szem előtt tartva a jelen 
nyilatkozatot oktatás és nevelés útján (is, kiemelés tőlem) előmozdítsa e jogok és 
szabadságok tiszteletben tartásának kifejlesztését, valamint azoknak fokozato-
san megvalósuló hazai és nemzetközi jogszabályok ú t ján történő általános és 
tényleges alkalmazását és elismerését mind a tagállamok népei között, mind 
pedig a joghatóságuk alatt álló testületek népei között". Mert „minden emberi 
lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek (pedig) 
ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell, 
hogy viseltessenek". 

Az emberi méltóság és jog ebben az alaptételben tehát az ésszel bíró em-
ber nevelésével kerül szoros és elszakíthatatlan összefüggésbe. Mintha csak az 
enciklopédisták, Diderot, illetve D'Alambert eszméit idéznék fel ezek az axió-
mák az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában (1. cikk.). A tudatos emberi 
gondolat (az ész) elidegeníthetetlen szabadsága tehát egyfajta kiinduló tétele az 
emberi jogoknak. Ebből fakadnak alább a 18-19. cikkelyek egymásba fonódó 
rendelkező szakaszai: „Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret 
és a vallás szabadságához, ez a jog (pedig) magában foglalja a vallás és a meg-
győződés megváltoztatásának a szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meg-
győződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind 
a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezés-



re jut tatásának a jogát" (is). A tétel második összetevője (a 19. c.) azonban már 
a racionálisan kifejlett vélemény (gondolat, illetve eszme) útjában álló akadá-
lyok elhárításának a kötelezettségével idézi fel azokat a heroikus küzdelmeket, 
amelyek a megvalósult polgári társadalmak tapasztalati nyomán maradtak örö-
kül ránk. „Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához 
— mondja az emberi jogok egyetemes nyilatkozata — amely magában foglalja 
azt a jogot, hogy véleménye miatt (senki) ne szenvedjen zaklatást és hogy (ál-
lam) határokra való tekintet nélkül kutathasson átvehessen és terjeszthessen 
híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon". 

A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya — két évtized-
del később — még tüzetesebben precizírozta az idevágó elvárásokat. „Minden-
kinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára — mondja a 
nyilatkozat szövegével egybehangzóan az egyezségokmány 18. cikkelye - (lásd 
ott.). Ez a jog magában foglalja a vallás vagy a meggyőződés megválasztását 
vagy elfogadását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy meggyőződését vallá-
sos cselekmények és szertartások végzése út ján akár egyénileg, akár másokkal 
együttesen, nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa, gyakorolhassa és 
taníthassa." íme, itt pedig már a maga teljességében előttünk áll a tanítás, illet-
ve a tanulás szabadsága. Senkit sem lehet olyan kényszernek alávetni, amely 
csorbíthatná azt a szabadságát, hogy saját ... meggyőződése legyen, vagy hogy 
ilyent elfogadjon... A meggyőződés kinyilvánításának a szabadságát pedig csak 
a törvényben megállapított olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek a 
közbiztonság, a rend, a közegészség, az erkölcs, vagy mások alapvető jogai és 
szabadságai védelmének érdekében szükségesek" (18. c. 23.). 

A gondolat szabadságához visszatérve fel kell idézni még a polgári és poli-
tikai jogok nemzetközi egyezségokmányának a 19. cikkelyét, miszerint: 1. Né-
zetei miatt senki sem zaklatható. 2. „Mindenkinek joga van a szabad vélemény-
nyilvánításra, ez a jog (pedig) magában foglalja mindenfajta adat és gondolat 
határokra való tekintet nélkül — szóban, írásban, nyomtatásban, művészi for-
mákban vagy bármilyen más tetszése szerinti módon történő — keresésének, 
megismerésének és terjesztésének a szabadságát" is. 

A kulturális jogok, illetve a kultúra és a tudomány szabadságának a ga-
ranciáit illetően még határozottabb (illetve konkrétabb) megfogalmazásokat ta-
lálunk az emberi jogok egyetemes törvényében. Már az emberi jogok egyetemes 
nyilatkozatának a 26. cikkelye azt mondja például, hogy (1) „Minden személy-
nek joga van a neveléshez", a melynek alapfokon kötelezőnek és ingyenesnek 
kell lennie. Mert „...a nevelésnek (2) az emberi személyiség teljes kibontakoz-
tatására, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tar-
tásának megerősítésére kell irányulnia." (Vagyis) „A nevelésnek elő kell segíte-
nie a nemzetek, valamint az összes faji és vallási csoportok közötti megértést, 
türelmet és barátságot.. ." Ilyen értelemben joga van tehát minden személynek 
„a tudomány haladásában ... való részvételhez (illetve), mindenkinek joga van 
az általa alkotott tudományos, irodalmi és művészeti termékkel kapcsolatos er-
kölcsi és anyagi érdekeinek a védelméhez" [27. c. (1), (2)]. Ebből az alaptételből 
fakad nyilván, hogy a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyez-
ségokmányok ab ovo a megvalósulás feltételire helyezték át a hangsúlyokat. 



Mert az egyezségokmányban részes államok felismerték, hogy „... a félelemtől 
és a nélkülözéstől mentes szabad emberi lények eszménye csak akkor valósít-
ható meg, ha olyan feltételeket hoznak létre, amelyek révén mindenki élvezheti 
gazdasági, szociális és kulturális jogait." 

Ezért is „az egyezségokmányban részes államok elismerik, hogy mindenki-
nek joga van a művelődéshez. Egyetértenek (továbbá) abban, hogy a nevelésnek 
(valóban) az emberi személyiség és az emberi méltóság érzetének teljes kifejleszté-
sére, az emberi jogok és alapvető szabadságok iránti tisztelet megerősítésére kell 
irányulnia. Egyetértenek továbbá a részes államok abban is, hogy a nevelésnek 
minden személyt képessé kell tennie arra, hogy hasznos szerepet töltsön be a tár-
sadalomban, előmozdítsa a megértést, türelmet és barátságot valamennyi nemzet, 
valamint minden faji, népi és vallási csoport között"... (13. c. 1.). 

A megvalósulás feltételeihez újfent visszatérve deklarálták ezek a rendelke-
zések, hogy „az iskolai hálózat fejlesztését minden szinten tevékenyen elő kell 
mozdítani, megfelelő ösztöndíjrendszert kell kialakítani és a tanszemélyzet anyagi 
életfeltételeit állandóan javítani kell" (13. c., l/e.). Garantálták ezek a rendelkezé-
sek a szülőknek, illetve a törvényes gyámoknak azt a jogát is, hogy az adott nevelé-
si-oktatási intézmények között szabadon választhassanak, hogy pedig ez utóbbi 
igény valóban kielégíthető legyen, biztosi tandónak tekintik az egyezségokmány 
idevágó rendelkezései, hogy az „egyének és a jogi személyek" egyaránt „állam által 
meghatározott követelmények" figyelembe vételével szabadon létesíthessenek ok-
tatási-nevelési intézményeket. Végül mintegy összegező rendelkezéseket találunk 
a gazdasági-szociális, illetve a kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányában 
arra vonatkozóan, hogy a részes államok e jog(ok) teljes érvényesítése érdekében 
teendő lépéseinek ki kell terjedniük a tudomány és a kultúra megőrzését, fejleszté-
sét és terjesztését biztosító intézkedésekre is, hogy az államok kötelezzék magukat 
továbbá a tudományos kutató és alkotó tevékenységhez nélkülözhetetlen szabad-
ság tiszteletben tartására, illetve a „tudomány és a kultúra területén történő nem-
zetközi kapcsolatok és együttműködés (15. c. 2, 3, 4.) előmozdítására. 

Önként vállalt jelentéstételi kötelezettség járul mindehhez az emberi jo-
gok nemzetközi törvényében (lásd Egyetemes nyilatkozat 16. c.), illetve a pol-
gári jogok egyezségokmányának a 2. cikkelyében foglalt kötelezettség, hogy a 
részes államok alkotmányos eljárásukkal és az egyezségokmányok rendelkezése-
ivel is összhangban gondoskodnak olyan törvényhozási és egyéb intézkedések 
meghozataláról, amelyek az imigyen elismert jogok érvényesüléséhez szüksége-
sek. A csatlakozó államok tehát akár a speciális végrehajtási rendelkezések (az 
ún. Fakultatív jegyzőkönyv) elfogadása nélkül is garanciát vállaltak az emberi 
jogok, illetve a tudomány szabadságának a megvalósítására. Ilyen értelemben 
csatlakozott a felidézett két egyezségokmány rendelkezéseihez Magyarország is 
az 1976. évi 8., illetve 9. sz. tvr. útján, hogy valóban mindenki részeltessék „a 
tudomány haladásában". Azt a kötelezettséget is magunkra vállaltuk ezzel, 
hogy országunkban a jövőben „olyan rendszer" uralkodjék, amelyben a (felidé-
zett) jogok és szabadságok teljes hatállyal érvényesülhetnek (lásd Egyetemes 
nyil. 28. c.), amelyben — miként az egyezségokmányok 1. cikkelyeit idézzük — 
„a népek valóban szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon 



biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket". Ebből tehát nyil-
vánvalóan következik a jogállamisághoz történő visszatérésünk is. 
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KISEBB CIKKEK 

Fenyő István 

CSENGERY ANTAL ÉS 
AZ UJABB KORI 

ISMERETEK TÁRA 
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A lexikonok, enciklopédiák né-
hány év múltán kezdenek elavulni. 
Különösen történelmi vagy kulturális 
fordulópontok idején gyorsul fel törté-
neti „felezésidejük". E tényt ismerte 
fel első reformkori lexikonunk, az 
1831-1834 között tizenkét kötetben 
megjelent Közhasznú Esmeretek Tárá-
nak kiadója, Wigand Ottó. Előszavá-
ban így indokolta meg kiadványának 
szükségességét: „Az idő s míveltség ha-
ladtával a társalkodás több-több s kü-
lönb-meg különbféle esmereteket kí-
ván. Mi a mulatkozás tárgya vala egy 
évtizedben, eltünteté a következő, s a 
társaság politicai, erkölcsi és tudomá-
nyi állapotja más érdekletinek, más vi-
szonyainak engede helyet." 

Wigand lexikona a maga idején 
derekas vállalkozás volt — Bajzáék tá-
madását nem annyira szakmai, mint 
inkább nemzet- és irodalompolitikai 
szempontok motiválták —, de a torló-
dó történelmi idő nemezise hamaro-
san ezt a kiadványt is elérte. A júliusi 
francia forradalom, a belga és a len-
gyel felkelések, az angol Reform Bili 
és az első európai vasútvonal másnap-
ján az említett változásokat például 

hiába keresték benne az érdeklődő ol-
vasók. 

Az utóbbiak számára volt azért 
segítség. Rotteck-Welcker híres Staats-
lexikonát (I-XV k. Altona 1834-1850) 
nálunk is sokan és sokat forgatták. Ám 
épp hazai állapotainkra nézve találha-
tott ebben kevés közvetlen utalást a 
közönség. 

Egyre inkább kellett itthon egy új 
„Nemzeti Plutarchus". Ez igényt kí-
vánta kielégíteni Vállas Antal, a kiváló 
matematikus, 1833 és 1836 között Eöt-
vös Józsefnek és öccsének nevelője. 
(Előtte Eötvös barátjának, a korán el-
hunyt Palocsay Tivadarnak, utóbb fe-
lesége öccsének, Rosty Pálnak is neve-
lője volt.) Vállas a 48-as forradalom 
előtt elhatározta, hogy megalkotja az 
új Nemzeti Enciklopédiát. Ezt az 
1848-ban hét füzetben megjelent mun-
kát mára szinte teljesen elfelejtették. 
Ennek oka lehetett, hogy a sorozat fél-
beszakadt, a szerkesztő a szabadság-
harc bukása után emigrációba kény-
szerült. Kár volt a kiadványért, ugyan-
is az előszó aligha túlzott, amikor azt 
tűzte ki programul, hogy a magyaror-
szági helyismeretnek, életírásnak és ál-
lamrajznak teljes repertóriumát kíván-
ja adni. Célja tehát korszerű, polgári 
jellegű ország- és nemzetleírás, hason-
ló Fényes Elek statisztikai-földrajzi ké-
zikönyveihez. Időszerű törekvéséről 
Vállas így szólt: „Szükségessé vált Ma-
gyarországban oly munka, mely a pilla-
natnyi kielégítés szempontjából szótá-
rilag nyújtsa a honismeret anyagját az 
okulni vágyó olvasó közönségnek: s ily 
szintoly hasznos, mint nagy fáradság-
gal készült munkát van szerencsénk a 
tiszt, közönségnek ezúttal bemutat-



nunk. Anyagját képezik mindazon ál-
lam - , földrajzi és történeti tények, 
melyek a közéletre nevezetesebb befo-
lyással lévén, megérdemlik, hogy följe-
gyeztessenek és a mívelt osztályoknak 
közbirtokul átadassanak." 

Az országban forradalom zajlott, 
érthető, hogy az enciklopédia élő sze-
mélyeket nem vett fel a címszavak 
közé. A szerkesztő így is elérte célját, 
a mintegy húszezer szócikk egymillió 
adattal az olvasót sikerrel készítette 
elő „a napi kérdések fölött helyes íté-
lethozásra". 
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A bukás után, a reményvesztett-
ség évadán az irodalmi élet jóformán 
megszűnt Magyarországon. Kerényi Fe-
renc könyve kifejezően jelzi azt a lélek-
dermedést, amelyet a gondolat, a szó ül-
döztetése íróinkban előidézett. Vörös-
marty sora 1849 októberében szívbe-
markoló: „Miért én éltem, az már dúlva 
van." Ennek párdarabja a vele bujdosó 
Bajza kettős disztichonja vendéglátó 
háziasszonyuk emlékkönyvébe: 

„Gyászos időbe vagyok szomorú vendége lakodnak, 
Honnomban idegen és menekülve futó. 
Mentsen az ég, oh hölgy, olly kíntól, millyen emészti 
Keblem az eltiprott szent haza gyásza között." 

Halálos ítéletek, kényszersoro-
zások idején elnémul az irodalom? Bi-
zonyosan elhalkul, esetleg megritkul, 
de csak a gondolkodó főt lehet megöl-
ni, a gondolatot nem. Mindenesetre űr 
támad, melyről Kerényi idézi Erdélyi 
János találó szavait: „Gondolhatni, 
hogy mennyi erő hiányával minő üres-
ségnek kelle támadni a magyar költői 
életben okvetlenül." 

A szellemi folytonosságot próbál-
ta valamelyest helyreállítani a bujdo-
sásból Pestre visszatérő Csengery An-

tal és néhány írótársa. Nemcsak méltán 
nevezetes vállalkozásával, az általa szer-
kesztett Magyar szónokok és statusférfiak 
(Pest, 1851.) című esszégyűjteménnyel, 
hanem azokkal a lexikon-címszavakkal 
is, melyeket az Ujabb kori Ismeretek Tára 
hat vaskos kötetében megjelentetett. 
(I-n. köt. Pesten, 1850.; III. köt. Pesten, 
1851.; IV köt. Pesten, 1852.; V köt. Pes-
ten, 1853.; VI. köt. Pesten, 1855.) E szó-
cikkekről eddig is tudtunk, hisz írói ön-
életrajzában (írói munkásságom) 
Csengery maga is említi azokat, majd a 
róla szóló szakirodalom is, többnyire 
azonban anélkül, hogy elolvasták volna. 
(Csengery túlnyomórészt y, néha x vagy 
m betűjellel jegyezte szócikkeit, s ezeket 
fel is sorolja. Csengery Antal: Összegyűj-
tött munkái. Bp., 1884. V k. 428-430.) 
Kétségtelen: lexikoncikkek olvasása álta-
lában nem nagy élvezet, de Csengery ese-
tében nem ez a helyzet: az Ujabb Kori Is-
meretek Tárában a „szellemi honvéde-
lem" nemzeti liberális eszméket, a re-
formkori múltat, sőt 1848-at mentő mun-
káját végezte el. Az általa írott, mintegy 
húsz ívre becsült cikkanyag közléséhez 
tudás és bátorság egyaránt kellett. A 
centralista alapeszméket (felelős kor-
mány, népképviseleti parlament, európai 
politika, társadalmi participáció stb.) a 
Csengery-szócikkek plasztikusan fogal-
mazzák meg a jövő számára. Fel is merül 
bennünk a kérdés: hogyan engedhette 
meg ezt a cenzúra? Sok vegzálással, rend-
őrségi vizsgálattal. S alighanem „Home-
rus dormitat": a cenzor sem olvashatta el 
figyelmesen a lexikoncikkeket. Ha azok 
újságban vagy folyóiratban jelentek volna 
meg, a lapot Macchio tábornok vagy 
Prottmann rendőrigazgató nyilván azon-
nal betiltja, Csengery és a szerkesztő pe-
dig államköltségen utazhat tak volna 
Kufsteinbe. 

Ki volt ez a vakmerő szerkesztő? 
Az ismerettár sehol sem közli a nevét, 



mint ahogyan az egyes szerzők is csu-
pán betűjellel vagy monogramjukkal 
jegyezték cikkeiket. A visszaemléke-
zésekből tudjuk, hogy kezdetben Tóth 
Lőrinc, majd a III. kötettől Pákh Al-
bert szerkesztette a kiadványt. Pro-
testáns kollégiumok neveltjei mind-
ketten — miként Csengery is az volt 
—, majd a centralista Pesti Hírlap 
munkatársai (Pákh rovatvezetője is). 
Tóth Lőrincre feltehetőleg azért esett 
a választás, mert neki volt leginkább 
szakmai „múltja": a szépirodalomról 
már a harmincas évek második felé-
ben mindinkább a jogtudományra és a 
politológiára tért át (utóbb a politiká-
ra is), híressé vált nyugat-európai út-
leírást adott ki {Úti tárca, 1844), uta-
zásakor már a Jelenkor című újság se-
gédszerkesztője volt, az Athenaeum kö-
rül csoportosuló írói kör tagja, majd a 
szerveződő Védegylet titkára, az or-
szággyűlési napló szerkesztője. Ebben 
segítette őt az 1844-ben Pestre kerülő 
Csengery. 

Tóth mellett szólhatott az is, 
hogy „távollevők követe"-ként már az 
1839/40. évi országgyűlésen részt vett, 
az 1847/48. évi országgyűlésen pedig 
Breznóbánya követe volt. Tagja lett 
annak a küldöttségnek, amely 1848. 
március 15-én a nádor vezetésével 
Bécsbe vitte az országgyűlés feliratát. 
A népképviseleti országgyűlésen 
Révkomárom városát képviselte, a 
Batthyány-kormány igazságügymi-
nisztériumában Szalay László ko-
difikációs osztályfőnök mellett dolgo-
zott, utóbb Debrecenben Vukovics 
Sebő minisztériumában helyettes ál-
lamtitkár. Ebben a minőségében köz-
reműködője a zsidók, illetve a nemzeti-
ségek egyenjogúsításáról készült tör-
vényjavaslatoknak. Követte a kor-
mányt a szabadságharc utolsó percéig. 
Haynau bírósága előbb halálra ítélte, 

majd megkegyelmezett neki. Ügyvédi 
gyakorlatától eltiltva számára létkérdés 
volt a szerkesztői megbízatás. 

Nem csoda, hogy az ismerettár mi-
att az osztrák rendőrség folyamatosan 
zaklatta - Tóth Lőrinc szócikkei a két 
Batthyányról, Lajosról és Kázmérról, 
Csányi Lászlóról, Damjanich tábornok-
ról újabb s újabb kesztyűdobások voltak 
az önkényuralomnak. S az is érthető, 
hogy e zaklatások miatt a szerkesztést a 
II. kötet után nem vitte (vihette?) to-
vább. A Batthyány Lajosról írott szó-
cikk (I. k. 358-371) valósággal apoteózi-
sa a kivégzett miniszterelnöknek -
mindössze néhány hónappal 1849. októ-
ber 6-a után! Többek között a követke-
ző sorokat olvashatjuk róla: „Gróf Bat-
thyány Lajos erőteljes, szilárd, rendü-
letlenül elhatározott, soha nem ingado-
zó jellem volt, tele bátorsággal, józan-
sággal s kitartással, de egyszersmind 
önérzettel s büszkeséggel is; hazája s 
nemzete javáért lángoló hazafi... erős 
akarattal tevé élete feladásává, minden 
erejét s idejét nemzete lehető kifejtésé-
nek előmozdítására szentelni." 

Az új szerkesztő, Pákh Albert sze-
mélye mellett az említett rendőri eljá-
rások miatt mindenekelőtt az szólt, 
hogy 1847-től 1850-ig gyógykezelésen 
külföldön tartózkodott, így „ő volt a va-
lamirevaló írók közt az egyedüli, aki 
nem volt kompromittálva" (Schöpflin 
A.). A debreceni kollégiumban töltött 
időben barátkozott össze Csengeryvel. 
Jó ajánlólevél volt számára az is, hogy 
— mint Gyulai Pál írja — „Volt benne 
valami polgárias és ösztönszerű ide-
genkedés a táblabíróiastól". Ugyanezt 
Schöpflin így fogalmazza meg: „...an-
nak a politikai csoportnak szegődött 
hírlapíró munkatársává, mely az akko-
ri Magyarország politikusai között leg-
inkább volt áthatva a modern európai 
szellemtől, s publicisztikai téren leg-



többet tett a modern alkotmányos Ma-
gyarország alapjainak megvetésére." 

Csengery, amint 1845 nyarán át-
vette a Pesti Hírlap szerkesztését, 
azonnal alkalmazta Pákhot a „Fővá-
rosi Újdonságok" rovatvezetőjeként. 
Más tanulmányunkban már szóltunk 
arról, hogy ez igen sikeres lépés volt, 
mert Pákh tárcaírónak született. A 
rovat az ő kezén virágzott leginkább, 
írói érdeklődése ugyanis kezdettől fog-
va a mindennapi élet felé fordult. 

1847 közepén betegsége miatt 
meg kellett válnia a Pesti Hírlaptól. 
Három év után hazaérkezve vette át az 
ismerettár szerkesztését. Neki sem 
volt könnyebb a dolga, mint elődének. 
Épp Csengery Antal írja abban a levelé-
ben, amelyben apját tudósítja, hogy 
megírta Eötvös életrajzát: a General-
commando figyelmeztette őket, ha nem 
hagynak fel a forradalmi hősök eszmé-
nyítésével, akkor szigorúbb szabályok-
hoz fognak nyúlni. 

Mi volt tehát Csengery szerepe 
az ismerettárban? Nem ő volt a szer-
kesztője, de ő volt a szellemi motorja, 
liberális meghatározója - már ekkor 
afféle „szürke eminenciás", mint aho-
gyan azzá lett egész további életében. 
Szerepét, magatartását Eötvös ponto-
san jellemezte Szalay Lászlóhoz 1851. 
december 31-én írt levelében: „... 
Csengery a régi maradt mindenben... 
a legjobb s becsületesebb emberek kö-
zül, egyike a leghasznosabbaknak 
szorgalma által — mert alig í rhatnám 
le, mennyi vállalaton dolgozik — s 
hozzá bará tunk, minőt keveset 
találtunk a világon." 
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A két szerkesztőn kívül nemcsak 
Csengery dolgozott a lexikon számára, 
de munkatárs volt itt barátja, Kemény 

Zsigmond, továbbá Gyulai Pál, Récsi 
Emil, Szenvey József, Toldy Ferenc is. 
A kiadvány előszava közös programot 
szólaltatott meg, valamennyiük hazafi-
as és liberális eszméit tükrözte. Azt fe-
jezte ki, hogy Csengery és szerzőtársai 
szembefordulnak az önkényuralom-
mal, Jot tányi t se engednek a 48-ból". 
S hogy nemcsak fegyverrel, de kultúrá-
val, tudománnyal is lehet küzdeni az 
elnyomás ellen. 

Az előszó mindenekelőtt a tudo-
mány művelésének fontosságára hívja 
fel a figyelmet. Arról szól, hogy „a leg-
újabb események oda utasították a ma-
gyart, hogy szép nemzeti nyelvét s ezen 
a tudományokat nagyobb buzgalom-
mal ápolja, mint valaha. Ha sok egyéb 
elveszett is, mihez a nemzet előszere-
tettel ragaszkodott, nyitva maradt sza-
bad versenyre a szellemi munkásság s 
küzdelem tere." Az a hit vezérli őket, 
hogy „... a magyar nemzet.. . nem egy 
meddő elcsüggedés sikeretlen búsongá-
sába merül, hanem férfias erővel s bi-
zalommal lép fel a szellemi munkásság 
terére, hol számára egyedüli mentség s 
vigasztalás nyílik". A Wigand-féle 
Közhasznú Esmeretek Tára pótlását és 
kiegészítését kívánják nyújtani. Leg-
főbb törekvésük, hogy mindenről be-
számoljanak, ami az előbb említett le-
xikon megjelenése óta történt, „tekin-
tetbe vévén a társasági állapotok fejlé-
sének gyors haladását s a kortársaknak 
e fejlés iránt érzett élénk érdekét, a 
legújabb kort (körülbelül 1830-tól 
kezdve) mozgató eszmék s események 
tömegét, s az eredményeket, mik ez-
alatt a tudomány-, művészet- s gyakor-
lati életben elérettek, eleven képekben, 
eleven képben állítsa elő". Főbb elveik 
„a józan és renddel párosult szabadság, 
biztos, de bakugrásoktól őrizkedő hala-
dás, s felvilágosult és testvéreit tisztelő 
nemzetiség". 



Az enciklopédia szellemiségét 
legvilágosabban a franciaországi vál-
tozásokról szóló szócikkek tükrözik 
(III. k. 327-436.) XVIII. Lajos alkot-
mányleveléről kedvezőtlen a vélemé-
nyük, szerintük az csak látszatát 
nyújtotta a szabadságnak. X. Károly 
pedig a régi rendet akar ta minden-
áron visszaállítani. A júliusi forrada-
lom mozgató elvét abban határozzák 
meg, hogy az törvényes ellenállás volt 
a hatalom törvényellenes kihágásaival 
szemben. 1833 végén a kormány eltil-
totta az utcai iratok árusítását és ja-
vaslatot terjesztett elő a társulatok 
korlátozására, mindezzel pedig meg-
vetette a bekövetkező polgárháború 
alapját. A társulatok elleni törvény 
Lyonban találkozott a legingerültebb 
kedélyekkel, s hatnapos polgárhábo-
rú t váltott ki. Ettől kezdve súlyos 
büntetéseket szabtak ki a király és 
kormány elleni támadásokra. 

1848-ban reformlakomák vezet-
ték be a februári forradalmat. A kék-
zubbonyos kézművesek és gyári mun-
kások másfélezer párizsi barikádon 
folytatták a harcokat. Igen kevés tu-
lajdon elleni bűntet te t követtek el. 
„Rongyos ruhájú férfiak, kiknek zse-
bében egy fillér sem volt, milliók mel-
lett álltak őrt" - számol be a lexikon. 
Három nap emelte a júliusi trónt, 
három nap forgatta fel. 

1848 februárjában a lexikon sze-
rint szocialisztikus forradalom zajlott 
le Franciaországban. A kormány elis-
merte a munkások jogát az egymás-
közti egyesülésre. Minden 21 éves 
francia választó és minden 25 éves 
francia választható lett. Érdekes itt az 
1792. és 1848. évi forradalom közti 
elvi megkülönböztetés. Az előbbi év-
ben a lexikon szerint a nép csak esz-
köze volt a forradalomnak, nem tár-
gya. Az utóbbi évben viszont a forra-

dalom „a népért s a nép által történt". 
1792-ben a nemzetek harmóniájának 
eszméje még nem terjedt el. Jelenleg 
azonban a trónok és a népek hozzászok-
tak már a respublikához, mely a szabad-
ság legtökéletesebb formája. 

A proletariátus hatalma Párizs-
ban napról napra növekedett. 1848 jú-
niusában csak a legpéldátlanabb erő-
megfeszítéssel sikerült legyőzni a fel-
kelt munkásokat. Utána minden klu-
bot betiltottak és rendkívül szigorú saj-
tótörvényt vezettek be. A nemzetgyűlé-
si többség elfeledte azt, hogy a sajtót 
ugyan meg lehet sérteni, de nem lehet 
megsemmisíteni. Az alkotmány nem 
lett más egy darab írott papirosnál. 
Franciaország állapota az akkori jelen-
ben a lexikon szerint sokkal fenyege-
tőbb, vészterhesebb és szomorúbb lett, 
mint volt a reformbankettek idején. 
Lajos Napóleon elnök személye nem 
jelent biztosítékot, a francia forrada-
lom hűtlen lett önmagához. 

Az Ujabb kori Ismeretek Tárának 
megállapításai, értékelései félreérthe-
tetlenek. A lexikon a néphatalom, az 
alkotmányvédelem, a parlamentariz-
mus, a sajtó- és szólásszabadság, az 
emberi és polgári jogok pártján áll, 
szembeszegülve bárminő önkénnyel és 
elnyomással. Ápolja és felmagasztalja 
1848 és a szabadságharc emlékét, 
kitart a polgárosodás vívmányai és 
intézményei mellett. 

4 

E törekvéseket nagy energiával 
szolgálta szócikkeivel Csengery Antal. 
Nemcsak azok mennyiségével — utóbb 
összesen 42 címszót vallott a magáé-
nak —, de azok szemhatárával is. Az 
európai és a hazai gazdasági, politikai 
fejlődés alapvető kérdéseit dolgozta fel 
bennük, továbbá e fejlődés kimagasló 



alakjainak pályaképét nyúj tot ta . A 
parlamentáris alkotmányosság alap-
értékeit rögzítette célként, irányként, 
feladatként. 

így például Bajorország alkot-
mánytörténetében (I. k. 378-398.). Az 
ott bekövetkezett változásokkal Csen-
gery mélységesen elégedetlen. Minde-
nekelőtt azért, mert az ország közép-
kori alkotmánya csak 1808-ban szűnt 
meg, új alkotmánya viszont sohasem 
lépett életbe. Vívmányai pedig neveze-
tesek voltak: közteherviselés, törvény 
előtti egyenlőség, lelkiismereti szabad-
ság, népképviselet, mely minden pol-
gár jogait védi. Minden kiváltságot, 
örökletes hivatalt megszüntettek. Ki-
mondták, hogy a földadó nem lehet 
több a jövedelem ötödrészénél. A ne-
mesi címeket és a földesúri jogokat 
fenntartották, de a hivatalviselés ki-
váltságát nem. A képviseletet úgy ol-
dották meg, hogy minden kerületben a 
legtöbb adót fizető 200 földbirtokos, 
kereskedő és gyáros közül hét tagot vá-
lasztanak a választók. Ezek képezik az 
országgyűlést, melyet a király évente 
egybehív. 

1814-ben összeült az alkotmá-
nyozó bizottság, ennek legtöbb tagja 
Csengery szerint a legföltétlenebb 
arisztokrácia szóvivője volt: „Értelmet-
len, s hol saját érdekök fenn nem for-
gott, önállással nem bíró férfiak." Meg-
tartották az alkotmány szavait, de 
emellett fölelevenítették a régi vissza-
éléseket. A jobbágyok képviseletéről 
hallani sem akartak. 

1818 májusában ismét új alkot-
mányt hirdettek ki, ezúttal az általá-
nos hivatalképesség és a törvény előtti 
egyenlőség, továbbá a községi önkor-
mányzat jegyében. Az ország monar-
chia maradt, kétkamarás rendi gyű-
léssel. Az állam minden polgár számá-
ra személy-, vagyon- és jogbiztonságot 

adott, továbbá teljes lelkiismereti sza-
badságot. Örökös felsőházi tagságot 
azonban csak nemes földbirtokosok 
kaphattak, olyanok, kiknek hitbizomá-
nyi jószága legalább háromszáz forint 
földadót fizetett. Az alsóházban hét-
ezer családra esett egy követ. 

Csengery még az ilyen alkot-
mányt is jobbnak tar t ja az abszolutiz-
musnál. Ugyanakkor szerinte ez az al-
kotmány tagadhatat lanul visszalépés 
volt. A történeti jog nem teszi lehetővé 
a kétkamarás rendszert. Eszellenes do-
lognak nyilvánítja, hogy amikor a fel-
sőház teljesen nemesekből és papság-
ból áll, az alsóházban még egyszer ta-
lálkozni lehessen velük. Arról pedig, 
hogy az adómegtagadás jogát elvonták 
a képviselettől, a következőt mondja: 
„E nélkül kártyavár, légállítmány az 
egész alkotmány." 

1830 után feltűnő lett Bajoror-
szágban a két ház arisztokratikus szer-
kezete és a politikai képzettség hiánya. 
Működött a cenzúra, elhanyagolták a 
nevelés ügyét. 1848-ban a februári for-
radalom kiváltotta a diákok petícióját, 
kik szabad Németországot akartak. A 
bajor király elfogadta a miniszterek fe-
lelősségét, a teljes sajtószabadságot, a 
választási reformot, igazságszolgálta-
tásban a szóbeliséget és a nyilvánossá-
got esküdtszékkel, a zsidók viszonyai-
nak javítását. Lajos király fia, II. Mik-
lós trónörökös javára lemondott a trón-
ról. Az országgyűlés azonban nem tett 
egyetlen forradalmi lépést sem. 
Bajorország csak királyt változtatott, 
az országgyűlésen félszegség, határo-
zatlanság uralkodott. 

A bajor alkotmányról írottakban 
is jól érzékelhetően tükröződik 
Csengery értékválasztása, s még in-
kább a francia legiszlációról szóló 
összefoglalásban (II. k. 126-142.). Amit 
erről mond, az a liberalizmus chartája, 



hatalomideálja. Az 1791. évi alkot-
mány felidézése a hazai áprilisi törvé-
nyekre emlékeztet - akkor, amikor ar-
ról nálunk szólni sem volt szabad. 
Csengery oly államrendszert muta t 
be, amely teljes egyenlőséget hirdet, s 
polgári szabadságot, a sajtó-, vallás-, 
közoktatási-, gyülekezési- és petíciós 
szabadság alapjain. A továbbiakban 
arról olvashatott a közönség — a 
zsandárok végezte házkutatások idő-
szakában! —, hogy a nemzettől egye-
dül származik minden hatalom, s 
hogy kizárólag a nemzetgyűlés java-
solhat törvényeket. 

A szócikk az 1791-1848. évi al-
kotmányok ismertetése után azzal a 
chartával fejeződik be, amelyet 1848. 
november 4-én fogadott el a francia 
nemzetgyűlés. Ennek preambuluma 
Csengerynél a jogállamiság szó-már-
ványba faragása: a legújabb francia al-
kotmány célja „az előhaladás és népfej-
lődés ösvényén előretörni; egyenlőbb s 
az igazságot jobban megközelítő osz-
tályt hozni be a társadalom jogaiban és 
terheiben; a közkiadások és terhek 
lassankénti kevesbítése által mindenki 
jólétét biztosítani, s minden polgárt, új 
erőszakos rázkódás nélkül, a status-
intézetek és törvények folytonos, ál-
landó hatása által az erény, fölvilágoso-
dás és jólét magasabb fokára emelni." 

A hatalompolitikát, államrend-
szert tárgyaló szócikkek továbbra is 
kihívóan merészek. A fennálló abszo-
lutizmust megbélyegző valamennyi. A 
Felségsértés (III. k. 213-227.) és a 
Diplomatia (II. k. 390-398.) című cím-
szavak egy-egy szabadság-ódának te-
kinthetők, a jogállamiság kőtáblasze-
rű deklarációinak. Az elnémított sajtó 
idején felmutatják a fennálló rend 
megváltoztatásának lehetőségét, egy-
szersmind a hatalom számára is felkí-
nálják a jogszerűség és méltányosság 

alternatíváját. Az előbbi szócikkben 
Csengery leszögezi: mennyire fontos, 
hogy a felségsértés bűntet tének 
korlátait szigorúan körülírják, s ne ter-
jesszék ki a létező állapot iránti elége-
detlenségre vagy éppen véleményüldö-
zésre. Ha e politikai vétség meghatáro-
zatlan, akkor roppant tér nyílik a fana-
tizmusra. Ami egyik helyen bűn, má-
sutt, másféle alkotmány esetén erény 
lehet. Csengery a felségsértést elvá-
lasztaná a reform útjától, vagy attól, ha 
valaki tudományos úton igyekszik ter-
jeszteni meggyőződését. Intése minden 
korszakban időszerű marad: óvakod-
junk, nehogy amikor a társadalmi ren-
det kívánjuk védeni, a polgári szabad-
ságot ássuk alá a bűntet tek széles ki-
terjedése által. Az angol 1688. évi és a 
francia 1830-as, valamint 1848-i forra-
dalmak hősei, ha rosszul végződött vol-
na vállalkozásuk, szerinte talán vérpa-
don végezték volna, míg most köz-elis-
merés kíséri tetteiket. A közvélemény 
a győztes eljárásában „bűntető igazság 
helyett gyakran bosszút lát, mi ellen 
jogérzete felszólal". Csengery tud ese-
tekről, amikor az ellenszegülés köteles-
ség. 

Két eszközt ismer a megzavart 
rend helyreállítására: „rettentés és 
erőhatalom" egyfelől, jogszerűség és 
emberség másfelől. Az első esetben 
uralkodói mindenhatóság a cél az 
összes nemzet ellen. A másik esetben a 
vezetés igyekszik a nemzet bizalmát 
megnyerni. 

A diplomácia feladatát Csengery 
abban jelöli meg, hogy ellene dolgozzon 
minden „népjogellenes" vállalkozás-
nak. Az ily hatalmakkal szemben a né-
pekben keresi a gyógyszert. S nyilván 
az 1848-49-es helyzetre gondol, ami-
kor kinyilvánítja: míg a népek fölött a 
kormányok, róluk-nélkülük szövetkez-
hetnek, szó sem lehet biztos jogállapot-



ról. A népeknek joguk van tudni, mit, 
hol és miként alkudoznak érdekeik fö-
lött. A Bach-korszak politikai módsze-
reivel axiomatikusan szembehelyezke-
dik: „...A közrend, nyugalom elve szin-
tén igen szép, de a szabadság, jog, önál-
lóság drágább kincsek. Rend, nyuga-
lom a börtönben és sírban is föltalálha-
tó. S gyakran veszélyes rendetlenség-
nek tűnik fól némelyek előtt a haladás, 
kifejlődés jótékony mozgalma is." 

A zsarnoki hatalom elítélésére 
szolgál a Cabale címszó is (II. k. 
54-56.). Csengery Macaulay angol tör-
ténelmének adatait veszi át - oly an-
gol kormányférfiakat mutatva be, kik 
hatalmukat a leggonoszabb alakban 
gyakorolták. De hazai példa is kínál-
kozik. A Felsőház címszó (III. k. 
227-243.) az intézményt a maga egé-
szében kárhoztatja. Szerinte a hazai 
felsőház egyetlen rendeltetésének sem 
felelt meg. Válaszfalul állott nemzet 
és fejedelem közé. Makács vétójával 
útját állta minden haladásnak. Nincs 
helye egy korszerű társadalomban. 
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A Csengery által írott gazdasági 
tárgyú szócikkek nem kevésbé lényeg-
re törők, mint a politikaiak. A polgá-
rosodás, a szabad ipar és kereskede-
lem, a mezőgazdaság kapitalizálása 
alapeszméit hangsúlyozzák. Jelzik, 
hogy az új nemzedék számára a vállal-
kozás, az akadálytalan üzleti kezde-
ményezés természetes közeg lett. Vas-
útvonalak, gőzhajók, hajózható csa-
tornák szelik át jövőképüket. Érdekes, 
hogy e címszavakban Csengery későb-
bi érdeklődésének egy-egy alapterü-
letét jár ja körül. 

A Csatornák (II. k. 238-245.) 
című szócikkben magyar Liverpoolról 
és Manchesterről álmodik, azt idézve 

fel, hogy 1761-ben a két várost össze-
kötő csatornán megjelent az első hajó. 
Nyomában Liverpool „világkikötő"-vé, 
Manchester pedig „világgyárváros"-sá 
lett. A szócikk érzékelteti, miként tá-
gult ki már a hazai gondolkodás „em-
beriség-szemléletté", „nagyvilág-hori-
zonttá". A polgári fejlődés eredményei 
csodaországot ígérnek Csengerynek. A 
szuezi csatorna megépítését is lehető-
nek tartja, s egy Kolozsvártól Grácig 
terjedő, hajózható csatornáról ábrán-
dozik. 

A szabad verseny teréről minél in-
kább ki akarja küszöbölni az állam sze-
repét. A Dohánymonopolium (II. k. 
415-418.) és a Domaine (II. k. 432-436.) 
című szócikkekben szembefordul az álla-
mi birtoklással és az egyedárusság bár-
minő fajtájával. A kincstári kezelést tá-
vol szeretné tartani a gazdaságtól, fölös-
leges versenytársnak minősíti a magán-
tőke számára. 

Az adórendszer reformja, a köz-
terhek ésszerű megosztása volt a re-
formkor évtizedeiben és 1848-ban egyi-
ke a legfontosabb kérdéseknek. Ez a 
gondolat sértette leginkább a nemesség 
érdekeit, ezért kellett újfent leszögez-
ni, hogy a nemesi liberális politika elvei 
e téren változatlanok. Egyenes adók 
(II. k. 547-568.), Élelmezés és szálláso-
lás. Hadi adó (III. k. 11-21.), Házi-adó 
(IV k. 196-217.) című szócikkeiben 
Csengery leszögezi, hogy az átgondolt 
adópolitika a polgári fejlődés alfája, s 
ez az arányos és fokozatos adózás meg-
valósításában áll. El szeretné érni, 
hogy ki-ki tehetsége szerint adózzék, s 
a munkabérből kevesebbet, mint a va-
gyon kamataiból. A fogyasztási adót el-
törölné, mert az a szegényebb osztályo-
kat aránytalanul sújtja. Csengery szá-
mára az önadózás, az önkéntes beval-
lás elve a rokonszenves, mert általa az 
állam felnőttnek tekinti az egyént. Az 



adópolitikában kiemelt szerepet juttat-
na régi kedvelt eszméjének, a közsé-
geknek - azok ismerik közelebbről a 
lokális helyzetet. S mind a hadi-, mind 
a házi-adóról szóló szócikkek végén ott 
a megfellebbezhetetlen axióma: 1848-
ban kimondták a közteherviselés tör-
vényes kötelességét, mely a katonatar-
tás terheit is megosztotta a nemzet ad-
dig kiváltságos osztályával; illetve: 
1848-ban „Az utasítások elnémultak; a 
haza szólalt föl, s törvénybe lőn iktatva 
a közteherviselés." 

A jobbágyokat felszabadították, 
de miből éljen azontúl a nemes? Ho-
gyan, miből korszerűsítse elmaradott 
birtokát? Ez a kérdés már a reform-
korban is foglalkoztatott egyes köz-
gazdászokat — kivált a centralistákat 
—, s a lexikonban Csengery Hitelinté-
zet (IV k. 297-307.) címmel újfent bir-
tokosok társulását ajánlja e célra. Ez-
zel együtt járna a kötelező értékbecs-
lés, betáblázás és telekkönyvi rend-
szer - azaz a kapitalizmus megvalósí-
tása a hazai mezőgazdaságban. Az ősi-
ségét eltörölték, a hitel legfőbb akadá-
lya elhárult, így a hitelintézettől az ér-
tekező azt várja, hogy az addiginál 
könnyebben szerez tőkét a birtokosok 
számára. 

A centralisták agrárideálja az 
lenne, ha sikerülne a honi mezőgazda-
ság mindegyik ágát magas fokra emel-
ni. Eötvös már A karthausihan erről 
álmodott, s novelláiban és A nővérek 
című regényében újra felidéződik ez a 
falusi Eldorádó. Mindezt Csengery az 
idehaza először Széchenyi által felve-
tett Gazdasági egyesület létrehozásá-
val (III. k. 596-603.) propagálásával 
igyekszik támogatni. Egy ilyen egye-
sület megteremtése egymagában ter-
mészetesen nem oldotta volna meg az 
elmaradott mezőgazdaság gondjait, de 
amit e szócikk részleteiben Csengery 

útmutatóul ajánl — a szakműveltség 
terjesztése, vasárnapi iskolák, a tanító-
képzők mellett mintagazdaság létesíté-
se, országos központi gazdaképző 
intézet — mind program lett utóbb 
nemcsak az ő, de Eötvös és Trefort 
számára is. 
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Az eddig bemutatott címszavak a 
legtisztább reformer szellemet s a nem-
zeti önállóság programját sugározzák. 
Egyetlen problémakörben azonban 
Csengery nem képes előrelépni, s ez a 
nemzetiségi kérdés. Szócikkei erről 
ugyanazt az értetlenséget, merevséget 
tükrözik, mint ami a nemesi liberális po-
litikát e téren Világos előtt jellemezte. 

Négy szócikke foglalkozik e témá-
val - Fiume és tenger melléke (III. k. 
288-295.), Fiumei kikötő (uo. 295-
300.), Horvátország (IV k. 370-385.), 
Illyrismus (IV k. 427-445.), s a szerző 
nem képes másra, mint elismételni az 
addig hangoztatott, történeti jogi köz-
helyeket. Mintha e téren nyomtalanul 
suhant volna át rajta az idő. Úgy látja, 
hogy a magyarokat és a horvátokat 
összefűző „szent köteléket" csupán 
„néhány fanatikus könnyelműsége" 
tépte szét, arra apellál, hogy az 
1847-1848-as országgyűlésen Kossuth 
testvéri szeretetre szólított fel. S ami 
azután történt? - kérdezhetjük. Gro-
teszk, hogy legyen szó bár Horvátor-
szágról, Fiúméról vagy a tengermellék-
ről, Csengery egyedül az egykori hódí-
tás jogát ismeri el alapnak, s ehhez 
Werbőczyt idézi érvként. S ő, aki a tör-
vények javíthatóságának magától érte-
tődően híve, a közös országgyűlés, kö-
zös alkotmány és honpolgárság három-
ságát a priori adottságként említi az ol-
vasónak. Sőt, még azt a képtelenséget 
is megkockáztatja, hogy a két nemzet 



— a magyar és a horvát — nemcsak 
alkotmányilag, de vérségileg is szoros 
rokonságban áll egymással. 

A történeti Magyarország nem-
zetegységének mítoszáról, sajnos, még 
az olyan világos fej, mint Csengery, 
sem képes lemondani. 
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Szócikkei rejtetten magukban hor-
dozzák azt az igényt, hogy másképpen 
kell idehaza politizálni, mint addig. A 
politika nem lehet többé születési kivált-
ság, hanem tehetség és felkészültség dol-
ga. A nyugat-európai polgári politiku-
sokról alkotott portréi szintúgy ezt a tö-
rekvést öntik követendő példákká. 

Hét ilyen portrét olvashatunk a 
lexikonban Csengery tollából - belőlük 
öt a centralista csoport közös előképe 
volt. Brougham, Cormenin, Gans, Gui-
zot és Hegel tartozik közéjük. Disrae-
livel — igaz, mint regényíróval — a 
centralisták szívesen foglalkoztak, a 
hetedik politikus-publicista, Friedrich 
Gentz pedig ügyes húzással az ellentá-
borból való. A többiek ellenmintája. 

A politikai arcképfestésben 
Csengery Szalay Lászlót, az ő Szóno-
kok és statusférfiak könyve (1847) in-
tencióit követi. Már annak készülése 
idején megértette és méltatta funkció-
ját, most pedig folytatja azt. 1846 ele-
jén azt í r ta róla a Pesti Hírlapban, 
hogy „...Nem oly életírás ez, mely el-
mondja története hőséről: hol szüle-
tett és halt meg, s ennél alig mond 
többet... a statusférfiút és szónokot 
állítja elő, mint gondolkodott, szólt és 
hatott kora mozgalmai között, s jel-
lemzi a kort, ismerteti a nagyszerű 
mozgalmakat, mik között éltek, hatot-
tak." (1846. jan. 4.) Utóbb pedig: 
Szalay kimutatja „a képviseleti rend-
szernek mind alakulását, mind műkö-

dését külön alkotmányos országok stá-
tusembereinek eljárásaiban. Az alkot-
mányos élet s vele haladó országok stá-
tustudomány fejlődését az utolsó 80 év 
alatt, egyes képekben szemléljük itt, s 
a művészileg adott képeket, a szabad 
nemzetek nagy embereinek arcképeit 
ugyanazon eszmék fűzik össze" (.Magyar 
szónokok és status fér fiak. 1851.) 

Az alkotmányosság politikusai-
nak tevékenysége folyvást kiszélesül 
Csengerynél a polgárosodás nyugat-eu-
rópai történetévé. Az individualitás-elv 
diadalát nyújtja portréi által Csengery: 
olyan embereket mutat be, kik egyedül 
képességeik és elszánásaik alapján vit-
ték sokra. Tekintélyt előtte a teljesít-
mény ad - a szellemi erő, amelyet bir-
tokosai a társadalom érdekében 
hasznosítanak. 

Sajátságos, hogy amikor nem a 
nemzetiségi kérdésről szól, akkor a 
szerző pontosan tudja, miként kell a 
történelmet értékelni. Broughamról 
szólva rámutat : „a história által kifej-
tett intézeteket végre is az ész mérté-
kével kell megítélni s az ész kívánatai 
szerint idomítani." (II. k. 5-10.) 
Brougham arcképének befejezése kü-
lönben önarcképszerű, személyes eltö-
kéltséget is sejttet az olvasóval: „...Br. 
életírása világos példa, mennyire ter-
jedhet egy ember munkássága, ha az 
időt használni tudja s valóban dolgozni 
akar. Ezen kitartás a munkában s do-
logszeretet az angol nagyság alapja." 
Hegeltől (IV k. 218-231.) pedig a forra-
dalmi módszerektől való elfordulást sa-
játítja el Csengery. Azt, hogy a szellem 
soha sincs nyugalomban, de csak las-
san és csöndesen érik meg új alakra. A 
történet a szellem lassú mozgását kö-
veti. Guizot-ról is — a centralisták kö-
zös atyamesteréről — azt állapítja meg, 
hogy a politikának tekintettel kell 
lenni a teóriára. S azt is tőle sajátítja 



el, hogy a középosztálynak kell bizto-
sítani a döntő befolyást. 

Csengery az európai politikus-
portrék hazai párdarabjait is megal-
kotja a lexikonban. Számára ez annál 
is könnyebben megy, mert ekkor már 
dolgozik a Magyar szónokok és sta-
tusférfiak (1851) című esszégyűjtemé-
nyén. Kossuth abban nem szerepel 
(itt sem) - ez az ára annak, hogy a le-
xikon megjelenhessen. A centralisták-
ról szóló címszavak ezért csak kevéssé 
kárpótolnak. Az Eötvösről írott (III. k. 
58-74.) különben igen érdekes, a cent-
ralista politika pontos analízisét adja 
- ellentétben Kemény Zsigmond For-
radalom utániénak egyoldalúságával. 
Ugyanakkor az Eötvös-szócikk is, to-
vábbá a Szalay Lászlóról (VI. k. 
257-259.), Trefort Ágostonról (VI. k. 
407-408.) szóló is, Kossuth-ellenesek 
- egy, a kormányzóéval ellentétes ide-
ált vázolnak fel. A politikus legyen 
szakember — szeretné Csengery —, a 
politika legyen szakszerűség, tanult-
ság és áttekintő képesség dolga. A Re-
formról azt írja, hogy „Soha rendsze-
resebben, magasabb szempontból sen-
ki sem tárgyalá meg átalakulási leg-
főbb kérdéseinket. Megmutatta, hogy 
a haladás a régi megyei rendszer mel-
lett lehetetlen volt." Eötvös eszméi-
nek gazdagságát és európai műveltsé-
gét állítja középpontba, továbbá szó-
noki tehetségét, valamint azt — s alig-
hanem ez az ábrázolás legidőszerűbb 
eleme —, hogy mindenkor a dolgok ki-
egyenlítését támogatta. Ez már az épí-
tendő jövő hangja, mint ahogyan az is, 
hogy a birodalmat át kell alakítani. 
Szalaynak úgyszintén az az érdeme, 
hogy kerülte a populizmust (nem a tö-
megek vállain szólalt fel, hanem a tu-
domány obszervatóriumából lépett ki; 
nem az izgatás népszerű munkáját 
vállalta, hanem a fáradságos formulá-

zásét), leginkább pedig az, hogy teljes-
séggel szakember volt. Ez a szakszerű-
ség a sajátja Csengerynél Trefortnak, to-
vábbá Lónyay Menyhértnek, a későbbi 
miniszterelnöknek és Duschek Ferenc-
nek, a Szemere-kormány pénzügymi-
niszterének. S az, hogy az átalakulásban 
mérsékletet tanúsítottak. 

Csengery az önkényuralom idején 
nemzeti egységet kíván - ezért is vál-
lalkozik egyfelől Dessewffy Aurél gróf 
(II. k. 365-372.), másfelől Beöthy Ödön 
(I. k. 495-502.) és Irinyi József (IV k. 
489-491.) arcképére. Dessewffynek is 
fő érdeme a tanultság: „Az európai stá-
tustudomány tanulmánya a hazai álla-
potok teljes ismeretével." Irinyi jellem-
zője, hogy merészen szembeszállt — 
erre képes volt utazása révén — a ma-
gyar politikai tanokkal. A róla készült 
portré ára, hogy a szerző mellőzi Irinyi 
tevékenységét a Tizenkét Pont körül. 
Beöthyé pedig — ki Csengery első mes-
tere volt —, annak említése, hogy a 
Függetlenségi Nyilatkozat olvasásakor 
földhöz vágta a sapkáját. Viszont bátor 
és szép tet t volt tanítványától annak a 
jelenetnek felidézése, hogy a bukott 
szabadságharc emigránsai Párizsban 
szerény közös vacsorájuk közben a szó-
nokló Beöthyt éljenzik, s u tána föl-föl-
hangzik a Rákóczi-induló. Csengery e 
gesztussal megörökített valamit a ma-
gyarság legmélyéből. 

Tudósokról alkotott arcképei az 
önállóvá váló hazai tudomány alapkö-
veiül szolgálnak. A későbbi tudomány-
politikus egy-egy igénye, elszánása — s 
benne Csengery, a történész egy-egy tö-
rekvése — villan meg. Hunfalvy Pál 
(IV k. 413-415.) célja szerinte azonos a 
lexikonéval: azon dolgozik, hogy ifjaink 
a társadalom létét, feladatát, eszközeit 
felfogni tanulják. S azon gondolkozik, 
mire van szüksége nemzetünknek ah-
hoz, hogy a civilizált népek soraiban 



foglaljon helyet. Öccse, János (IV k. 
415-416.) érdeme, hogy egyetemes 
történeti tankönyveiben kitünteti a 
magyarság eredeti helyét a világtörté-
netben, az európai szereplésben. Irinyi 
János (IV k. 488.), a neves kémikus 
portréjában Csengery későbbi tudo-
mánypolitikusi velleitását vetíti előre, 
oda nyilatkozván, hogy hőse vidéken el-
vonulva várja a magyar tudományosság 
jobb időszakát, amikor az ily tehetség 
nem fog heverni parlagon, hanem a 
nemzet érdekében használják fel. 
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Igaza van Eötvösnek: Csengery 
az évek múltán sem változott. De te-
gyük hozzá: költészeteszménye kivéte-
lével. A reformkorban még egészen a 
romantika híve volt. A forradalmak és 
az ellenforradalom, továbbá barátja, 
Kemény Zsigmond hatására e romanti-
ka klasszicizálódott, azaz mérsékelteb-
bé, visszafogottabbá vált. Jókairól 
szólva (IV k. 551.) már nemcsak gaz-
dag képzelődéséről szól, hanem annak 
ködalakjairól is, valamint arról, hogy 
az írónak a jellemalkotás nem erős ol-
dala. Még inkább a majdani irodalmi 
Deák-párt hangján mutatja be az idő-
sebbik Dumas-1 (II. k. 461-465.): 

rosszallja, hogy ahelyett, hogy az embe-
reket akként ábrázolná, amilyenek va-
lóban testileg és lelkileg, csupán az álla-
ti embert mutatja be. Idegenkedik attól, 
hogy Dumas számára a szerelem isme-
retlen szenvedély. Victor Hugo-nál (IV 
k. 395-404.) nem tetszik Csengerynek, 
hogy társaival együtt szembefordult a 
jogfogalmakkal és az illendőség szabá-
lyaival. S az is sérti ízlését, hogy a fran-
cia költő drámáit mindig a kivételesből 
és a borzalmasból alkotja, hogy halmoz-
za a szörnyeket. S ha Eötvösnél még 
erény volt az, hogy művészetével az er-
kölcsi vagy a társadalmi viszonyok felvi-
lágosítására kívánt szolgálni, Hugo-nál 
már megrovást kap, hogy a művészet az 
ő kezében csak eszköz, fegyver, hogy tri-
buni szerepre váltott át. Ez már az iro-
dalmi Deák-párt hangja. 
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Egy nagy tárházba gyűjtötte össze 
Csengery Antal a reformkor és 1848 
aranyrögeit. Kincsmentést végzett a 
nemzet holnapja számára. Eddig is tud-
tuk, hogy műveivel fáradhatat lanul 
szolgálta a magyar kul túra ügyét. Tu-
dásunk most e lexikoncikkeinek isme-
retével teljesebbé válhat, alakja pedig 
még nemesebbé. 



TÖRTÉNETI IRODALOM 

MAGYARORSZÁGI ÉS ERDÉLYI URAK 
Pálffy János emlékezései 

Sajtó alá rendezte Szabó T. Attila és Benkő Samu 
Nap Kiadó, Budapest, 2008. 296 o. 

A hetven év után új kiadásban megjelent emlékezések nem a megszokott formát követik. 
Nem fejezetekre vagy témákra tagolt elbeszélés, hanem az elbeszélő betűrendben veszi sorra az ál-
tala többnyire személyesen ismert szereplőket. A szerző, Pálffy János (1804-1857) ősi szabad szé-
kely család leszármazottja. Tíz évig szolgált a József nádorról elnevezett huszárezredben, s 1835-
ben főhadnagyként vált meg a seregtől. Mint Küküllő vármegye követe részt vett az 1841-43. évi 
erdélyi országgyűlésen, ahol az ellenzékhez tartozott. Részt vett a rövid életű 1848. évi kolozsvári 
országgyűlésen mint Udvarhelyszék egyik követe, s ebben a minőségben voltjelen a pesti népképvi-
seleti országgyűlésen. Itt a képviselőház első alelnökének választották, majd szeptember 5-én Kos-
suth a pénzügyminisztérium államtitkárának nevezte ki, amely hely betöltetlen volt azóta, hogy 
Pulszky Ferenc ebből a beosztásból májusban a bécsi magyar külügyminisztériumba került. Mint 
erdélyit beválasztották a Honvédelmi Bizottmányba, de nem játszott aktív szerepet. Áttelepült 
Debrecenbe, de előrehaladott betegségére (tüdőbajára) hivatkozva 1849. január közepén lemondott 
OHB tagságáról és a képviselőházi alelnökségről. Az államtitkári állást megtartotta. A fegyverleté-
tel után egy ideig bujdosott, majd önként jelentkezett. Nyolc hónapig ült az Újépületben, s egyike 
volt azoknak, akinek halálos ítéletét a sértett Haynau eltörölte. Két évig Pesten élt, majd 1851 ok-
tóberétől Sátoraljaújhelyen volt kényszerlakhelye. Itt írta 1854-56 között emlékezéseit, amelyek 
betűrendes névsora Lónyai Gábor nevénél, megíratlan jellemzésénél ér véget. 

A jellemzések többsége az erdélyi társadalmi és politikai élet kiemelkedő alakjairól (egyes 
esetekben egész családokról), az 1848/49-es események szereplőiről (katonák esetében utalást ta-
lálunk volt ezredtársakra), az Újépületben szerzett tapasztalatokról, az abszolutizmus egyes jel-
lemző figuráiról, a sátoraljaújhelyi tartózkodása idején megismert személyekről szólnak. Megem-
lékezik tanáraikról, néhány esetben elhunyt személyekről, így Bölöni Farkas Sándorról. Az arc-
képvázlatok szereplőit Pálffy többnyire személyesen ismerte, mondanivalója ilyenkor az azokkal 
való kapcsolatáról is szól. Ezekben az esetekben megfogalmazza véleményét az illető intellektuá-
lis képességeiről, de mindenekelőtt morális (vagy amorális) magatartásáról. Mint Pálffy az előszó-
ban írja: „ítéletet mondok azon személyek fölött, kiket személyesen ismertem, s csak ezek fö-
lött..." Ezek a vélemények időnként elfogultak, de mindig érezhető mögöttük a szerző szilárd 
meggyőződése és erkölcsi mércéjének szilárdsága. 

Az arcképvázlatok legérdekesebb darabjai a kimagasló erdélyi politikusokról (így idős Beth-
len Jánosról), a Batthyányról, Kossuthról és Görgeiről szóló megemlékezések. Pálffy a legnagyobb 
elismeréssel ír a miniszterelnökről, s számol be szemtanúként tetteiről. Pálffy és Weér Farkas vitte 
Innsbruckba az erdélyi országgyűlésnek az unióról szóló törvényét, mint a rendek által hivatalosan 
bár titokban megbízottakként. Az országgyűlés királyi biztosa által küldött példány megérkezését 
Ferenc Károly főherceg letagadta. A két küldött Innsbruckban megtalálta a futárt , Batthyányhoz 
vezette, s az elismerte, hogy a törvényt benyújtotta az udvarnál. Batthyány kemény szavakkal 
leplezte le Ferenc Károly főherceg mesterkedését, keresztülvitte a törvény királyi szentesítését, s 
a küldöttek sietve visszatérhettek. Pálffy másik érdekes beszámolója arról szól, hogy Lamberg 
meggyilkolásának estélyén miként sikerült megakadályoznia, hogy Batthyány visszatérjen a feliz-
gatott fővárosba, s beszélte rá, hogy inkább menjen Bécsbe. Pálffy is tud arról, hogy Leuzendorf 
hadügyész állítólag nem hozott halálos ítéletet Batthyányról, s azt Bécsből visszaküldték kiegé-
szítésre. Zsófia főhercegnő pedig levelet írt, hogy az ítéletet változtassa halálra, de azt nem fogják 
végrehajtani. A hadügyész ezt a levelet megmutatta Pázmándy Dénesnek, a képviselőház volt el-
nökének, aki erről beszámolt Pálffynak. 

Kossuth Lajost az emlékező az ország legnagyobb színészének, Európa első zsurnalistájának 
és a világ legnagyobb agitátorának nevezi. Ez utóbbiból vezeti le, hogy az 1848-as magyar forradal-
mat „Kossuth egymaga csinálta". Hosszú fejtegetéssel igyekszik ezt értelmezni, a közvéleményben és 
Kossuth személyiségében keresve a magyarázatot. Személyes emlékeiből Pálffy az 1848. december 



31-iki titkos országgyűlési ülést említi, ahol ő az országgyűlés elnapolását javasolta. Amikor Hun-
kár Antal a másnapi Debrecenbe indulásról elmaradókat akasztófával fenyegette, Pálffy kijelen-
tette: ő is elmegy Debrecenbe, - de nem másnap. Hosszan foglalkozik a függetlenségi nyilatkozat-
tal, amelynek Kossuth által április 13-án előterjesztett javaslatát a képviselők fenntartással fo-
gadták. Kossuth két érvre hivatkozott: a hadsereg támogatására és a várható diplomáciai elisme-
résre, amelyek létezését Pálffy hosszan cáfolja. Másnap a debreceni nagytemplomban a népgyűléssé 
alakult országgyűlés természetesen megszavazta a nyilatkozatot. Ezt követően Pálffy hosszú és el-
fogult jellemzést közöl Kossuthról, akit mint az OHB tagját négy hónapon át közvetlenül tanult 
ismerni. A fejtegetés a továbbiakban bírálja az 1848-as alkotmányt, mert az sajátos »dualizmust« 
hozott létre, amely a dinasztiát védekezésre késztette. Erre a nemzet jogos ellenállással válaszolt, 
de megmaradt az alkotmányosság terén. Szerinte Kossuth vitte azt a forradalom ösvényére. Majd 
beszámol Pálffy arról, hogy Kossuth miként akart az ő (Pálffy) részvételével t r iumvirátust alakí-
tani. Elmeséli azt a szerinte hiteles történetet, hogy egy osztrák ügynök, mint a francia kormány 
küldötte jelentkezett Kossuthnál, aki nyíltan nyilatkozott függetlenségi terveiről. Bár Pálffy erő-
sen elfogult Kossuthtal szemben, elismerően nyilatkozik pozsonyi törvényalkotó tevékenységéről, 
mindenekelőtt a közteherviselés és az úrbéri szolgáltatások eltörléséről. 

Deák Ferencről szólva, az emlékező mind szilárd jelleméről, mind kristálytiszta logikájáról 
emlékezik. Deákot azonban minisztertársaival együtt — Kossuthot kivéve — hibáztatja azért, 
hogy nem „uralkodtak", hanem a nemzetgyűlés és Kossuth törvénytelen törekvései közé szorítva, 
mindig csak a törvényekre kívántak támaszkodni. A minisztérium nem teremtett sajtót a maga 
számára, nem szervezett pártot, amely irányíthat ta volna a közvéleményt. Pálffy szerint a kor-
mánynak a népképviseleti országgyűlés elé kellett volna vinnie az államadósság egy részének el-
vállalását és egy 60.000 főnyi sereget kellett volna Ausztria rendelkezésére bocsájtania. A kor-
mány ezt nem vállalta, jóllehet az ellenzék jelentős kisebbségben volt. Pálffy szerint az áprilisi 
törvények „dualisztikus" jellege védekezésre késztette Ausztriát, ezért magatartása érhető és lo-
gikus. A kormánynak ezt látnia kellett, s el kellett volna kerülnie a várható „kitörést" legalább 
pár évig, amíg a kormány megerősödik. Visszatérve a kormány megalakítására, az emlékezések 
szerint Batthyánynak el kellett volna vállalnia a pénzügyminiszterséget, mert Duschek Ferenc 
ugyanúgy kiszolgálta volna őt, mint Kossuthot. Összegezve: a népszerű és tekintélyes Deákot te-
szi Pálffy elsősorban felelőssé azért, hogy a becsületes minisztérium olyan gyenge volt Elítéli őt 
azért is, mert nem követte az országgyűlést Debrecenbe, holott mások is reménytelennek tartot-
ták a helyzetet, de nem hagyták el a helyet, ahová a nemzet állította őket. 

Eötvös József miniszterségéről szólva Pálffy a miniszter lelkében lezajlott folyamatot igyek-
szik megközelíteni, amely Le Norman asszony párizsi jósnő jövendöléséből eredt. Eszerint Eöt-
vösnek megjósolta, hogy miniszter lesz, s vérpadon fogja végezni. Pálffy elmeséli, hogy 1848. szep-
tember 28-án a déli órákban együtt ebédelt Eötvössel, amikor hozták a hírt Lamberg haláláról. 
Eötvös azonnal kijelentette, hogy elmegy az országból. Még aznap elutazott családjával, sógorá-
val, Trefort Ágostonnal és annak családjával. Herceg Esterházy Pál miniszteri tevékenységéről az 
emlékezések nem szólnak. Személye kapcsán mondja el Pálffy elítélő véleményét a magyar arisz-
tokrácia többségének magatartásáról. Klauzál Gáborról a szerző félénkségét örökítette meg, s 
azt, hogy 1848 őszén kapott szélütéséből felépülve feleségül vette Nagysándor József „hátraha-
gyott jegyesét". A Batthyány-kormány időszakáról meg kell említeni az István főherceg nádorról 
készült emléksorokat, amelyek igen elítélőek. Mint személyes élményt mondja el, hogy ő is jelen 
volt az országgyűlés küldöttségében, amikor az felkérte a nádort, hogy álljon a Veszprémnél gyü-
lekező sereg élére. Az emlékező beszámol arról, hogy milyen teátrális nyilatkozattal fogadta el azt 
a nádor. Ó ekkor azt találta mondani a küldöttséget vezető Pázmándy Dénesnek, hogy ez az em-
ber vagy bolond, vagy gazember. Pázmándy válasza: lehet, hogy mind a kettő. (Pálffy röviden né-
hány elismerő sort szentel József nádornak, István nádor apjának.) 

Az 1849. évi miniszterek közül Pálffy többről csak röviden emlékezik, szinte csak a kineve-
zése és halála dátumát adja meg. Duschek Ferencet viszont megvédi a kortársi vádak ellen, ami-
ért Világosnál átadta a kincstárt az oroszoknak. Pálffy felteszi a kérdést: mit tehete t t volna 
Duschek? O nem kívánt külföldre menni, s a kincstár kezelésére csak Görgeitől, a diktátortól 
kaphatott volna utasítást. A Csány Lászlóról, a kormánybiztosról és 1849. évi kereskedelmi mi-
niszterről azt jegyzi meg, hogy „római jellem" volt, akinek módjában állt menekülni, de ő sor-
sának tek in te t te a vértanúságot. Az emlékezések hosszasan foglalkoznak Görgei (Görgey) Ar-
túrral, a hadvezérrel és hadügyminiszterrel. Előre bocsátja, hogy nekik, akik részesei vagy té-
nyezői voltak a fejleményeknek, nehéz tárgyilagos képet alkotni. Ez a „históriai kritika" feladata 



lesz. Most a közvélemény 99%-a Görgeit árulónak tartja, s ez egyéni meggyőződésekből áll össze, 
mer t a témát nyilvánosan nem lehet vitatni. Pálffy azért marasztalja el Görgeit, mert nem üldöz-
te a demoralizált osztrák sereget, hanem visszafordult Buda ostromára. Mint hadvezérnek nem 
lehet mentsége az — mint állítja —, hogy Kossuth parancsára cselekedett. Görgei bátor katona, 
de gyáva politikus. Nem vállalta, hogy békepárt felhívására katonai erővel ragadja magához a ha-
talmat, oszlassa fel az országgyűlést, és kössön békét az osztrákokkal. Az államcsínyre már min-
den elő volt készítve, állítja Pálffy, s Görgei az utolsó pillanatban visszalépett azzal az ürüggyel, 
hogy nem fordul a nép ellen. Mivel hiányoznak a leleplező adatok, csak ezért nem kiáltja ki 
Görgeit árulónak, de hite azt sugallja. 

Politikustársai közül Pálffy erősen elítélte a baloldali politikusokat, így Kállay Ödönt és 
Hunkár Antalt, s utalásokban Madarász Lászlót. Az eszmeileg ő hozzá közel álló politikusok kö-
zül Kemény Dénesről, az erdélyi országgyűlések kiemelkedő szereplőjéről, a belügyminisztérium 
államtitkáráról emlékezett, akit szerinte a népképviseleti országgyűlés méltatlanul fogadott. Az 
emlékezések hosszan szólnak Kazinczy Gábor személyéről, aki a forradalom előtt Zemplén megye 
bálványa volt, s most a közvélemény szembefordult vele. Vádolják, hogy nem volt következetes el-
veihez, amivel Pálffy nem ért egyet. Kazinczyt azért hibáztatják, mert Debrecenben az ország-
gyűlésen belül pártot alapított, s ezzel megosztottságot idézett elő. De ő és Kovács Lajos azért 
szervezték a békepártot, hogy ellenzéket képezzenek Kossuthtal szemben és előkészítsék a becsü-
letes béke útját . Emlékezéseit Kazinczy Gáborral azzal zárja, hogy hangsúlyozza annak szónoki, 
illetve intellektuális adottságait, továbbá — szinte egyedülállóan — részletes személyleírását 
adja. Kemény Zsigmondról igen elítélőleg nyilatkozik, mert az sem a politikában, sem a morálban 
nem rendelkezik szilárd elvekkel. Erősen kritizálja Kemény irodalmi tevékenységét, különösen a 
Fér j és nő c. regényét, amelynek hőseit bosszúból úgy rajzolta meg, hogy azokra rá lehetett ismer-
ni. A Forradalom után c. röpiratát az emlékező súlyos hibának tartja, mert az hízeleg az osztrá-
koknak, s maga ellen ingerelte a nemzetet, mert »még vérző sebeket bolygatott«. Szerinte Ke-
mény nem a hadbíróságtól félt, mert valójában nem kompromittálta magát. A büntetéstől való fé-
lelmet csak »szenvelgi«, s az írással valójában pénzszerzés volt az igazi célja. Pálffy Kemény sze-
mélyiségét közvetlen tapasztalatok alapján őszintétlennek, színészkedőnek tartja, s elmondja, 
hogy őt is sok éven át félrevezette. Idegrendszerének állandó ingerlése már állandósult, s leg-
utóbb dúltnak látta. Szerinte, ha nem változik életvitele, Kemény Zsigmond meg fog őrülni. Ko-
vács Lajosról az emlékezések röviden szólnak. Azt emeli ki, hogy a politikus, aki a békepárt leg-
erélyesebb vezetője volt, nem élvezhette a népszerűséget, mert Széchenyi tanítványa volt (!). 
Pálffy 1849-ben, mint menekülő három és fél hónapot töltött Kovács Lajos házánál, s tanul ta 
megismerni az embert, a családapát, a szíves vendéglátót és a humánus gazdát. Megállapíthatóan 
ez idő alatt megvitatták a házigazda 1849. évi politikai szereplését. 

Sorolhatnánk az érdekes, személyes tapasztalatokon alapuló emlékezéseket, fordulatos be-
számolókat. Megemlítenénk, hogy a bemutatott személyek között szerepel Haynau, akit sírni látott 
Pálffy, valamint dr. Bé (Bée), akivel az Új épületben betegen fekvő Pálffy nem állt szóba. A szerző 
az egyes személyekről szólva általában megemlékezik a feleségekről, leányokról, s azok férjeiről. 
Két hölgy mint „címszó" szerepel. Az egyik Básthy-Mocsáry Fáni, aki azonban nem szereplője a 
neve alatt elmondott történetnek. Az Patay József volt képviselő kiszabadulásáról szól, ami valószí-
nűleg az auditornak adott 200 aranynak volt köszönhető. A másik személy gróf Forray-Brunsvik 
Júlia, akinek közbenjárása Pálffy szerint megkönnyítette szabadulását. Az emlékezések sok érde-
kességet tartalmaznak. így értesülünk Guyon regényes házasságáról, s arról, hogy Haller János a 
szerzőhöz akarta adni a legkisebb lányát. Megtudjuk, hogy Batthyány, amikor 1848 májusában 
küldötteket menesztett Erdélybe, hogy segítségül hívják a székely katonaságot, a küldötteket 
Pálffyhoz irányította, akit 1842 óta ismert. Értesülünk arról, hogy Bajza József, mint a Kossuth 
Hírlapja szerkesztője, részt vett az OHB ülésein. Pálffy emlékezéseit a jövőnek, vagyis a nyilvá-
nosságnak szánta. A jövőnek szóló információ szándékával foglalta össze az erdélyi országgyűlé-
sek szerkezetét (44-46.0.), vagy írta le a szabad székelyek hagyományos öltözetét (178.0.). Az írók 
iránt érdeklődők hosszabb-rövidebb feljegyzéseket találnak Arany Jánosról, Csengery Antalról, 
Gyulai Pálról, Jókai Mórról, Jósika Miklósról, Kuthy Lajosról. 

Pálffy János megromlott egészsége miatt 1856 őszén elhagyta kényszerlakhelyét és birto-
kára, Tarcsafalvára költözött. Útközben meglátogatta Erdélyi Jánost és rábízta befejezetlen (s 
folytatni nem kívánt) kéziratát. Erdélyi, amint értesült Pálffy haláláról, a kéziratot el juttat ta 
Mikó Imréhez, aki azt az Erdélyi Múzeum Egyesület tulajdonába adta. A munka címadója Erdélyi 
Pál, a kolozsvári egyetemi könyvtár igazgatója lehet, aki a kéziratot félbőrbe köttette, s a már 



idézett címzést nyomtatta a könyv gerincére. A kéziratot az Erdélyi Szépmíves Céh megbízásából 
1939-ben Szabó T. Attila rendezte sajtó alá, s az tehát ez említett címzéssel jelent meg. A kiadó 
kívánságára 82 kevésbé jelentősnek ítélt arcképvázlatot kihagytak, amit azután Benkő Samu a 
Holmi 1996/5. számában publikált. 

Benkő Samu a jelen kötet sajtó alá rendezője ezeket a szövegeket beiktatta, így Pálffy Já-
nos befejezetlen emlékezései hiánytalanul megjelentek. A Függelék tartalmazza Szabó T. Attila 
1939. évi bevezető tanulmányát, eredeti jegyzeteit, beszámolóját a kéziratok felfedezéséről és ki-
adásáról. Benkő Samu a Függelékhez csatolta Szabó T. Attila 1993-ban elkészült összefoglalóját 
Pálffy János életéről, amely korábban egy tanulmánykötetben jelent meg. 

A recenzens a 239 jellemzésből elsősorban az 1848/49-es események szereplőit igyekezett 
bemutatni. Meggyőződése, hogy a továbbiak is hasznos információkkal szolgálnak a kor Pálffy Já-
nos által megdicsérendőnek vagy elmarasztalandónak ítélt személyeiről. Találó a sajtó alá rende-
ző Benkő Samu előszavának címe, amely a jellemzéseknek ezt a kettősségét sugallja: „Eszes, be-
csületes emberek és olyanok, akikre kár a tentât vesztegetni." 

Urbán Aladár 

Kökény Andrea 

ANGOL-AMERIKAIAK TEXASBAN 1821-1845 
SzTE BTK Történettudományi Doktori Iskola 
Modern Történeti Program, PhD értekezések 

Szeged, 2007. 168 o. 

1963 novemberében a texasi Dallasban elkövetett Kennedy gyilkosságot követően a média 
sokat emlegette Texast, a „magányos csillag" államát. Több-kevesebb magyarázatát is adta az el-
nevezésnek, miszerint Texas 1836-1845 között önálló állam volt, lobogóján egyetlen csillaggal. 
Most ennek az elnevezésnek, pontosabban az 1821-ig visszanyüló történéseket ismerteti Kökény 
Andrea PhD dolgozata. 

A szerző mindenekelőtt a téma irodalmát tekinti át, amelyből kiviláglik, hogy a kortársi út-
leírások, levelezések és emlékezések anyagán túl az amerikai történetírás többnyire az 1960-as 
évek után fordult érdeklődéssel Texas története felé. A mexikói történetírás is kevés figyelmet 
szentelt az észak-nyugati határvidék régióira. A magyar nyelvű irodalomról szólva a munka felso-
rolja Wittmann Tibor és Anderle Ádám összefoglaló munkáját Latin-Amerikáról, utóbbinak jelen-
tős értekezését „Nemzettudat és kontinetalizmus Latin-Amerikában" címmel, Vecseklői József 
kétkötetes értekezését az amerikai terjeszkedésről, továbbá Tóth Ágnesnek és Nagy Marcellnek a 
doktori iskola keretében készült dolgozatát. A fejezet a korai Texas történetének idézetekkel gaz-
dagon illusztrált összegezésével zárul. (A szerző széleskörű szakirodalmi tájékozottsága az amsz-
terdami Amerikai Intézetben, a berlini Kennedy Intézetben, s Fulbright ösztöndíjasként Texas-
ban folytatott kutatómunkájának köszönhető.) 

A korai Texas társadalmáról megállapítja, hogy 1820-ra az őshonos indiánok és a spanyol 
gyarmatosítók mellett francia, angol, holland, angol-amerikai és más telepesek is éltek a terüle-
ten, de a spanyol volt a domináns népesség. A nagyszámú angol szervezett betelepítését Moses 
Austin kezdeményezte, aki 1821-ben 300 család letelepítésére kapott engedélyt a spanyol hatósá-
goktól. Hirtelen halála miatt az örökébe lépő fia, Stephen F. Austin már az időközben függetlenné 
vált Mexikótól kapta meg 1823-ban a végleges letelepedési engedélyt, de már 1821-ben megkezdte 
a betelepítést a Brasos folyó mentén. (Embereiért felelősséget kellett vállalnia, hogy azok becsü-
letesek, katolikusok és hűek lesznek a mexikói államhoz.) Tömegesen érkeztek telepesek 1825 
után, amikor a törvény megkönnyítette a betelepülést és a földhöz jutást. Ugyanis nemcsak az 
empressariók (vállalkozók) segítségével lehetett földhöz jutni, hanem az most már az egyéni bete-
lepülők számára is lehetővé vált. Ennek következtében sok amerikai érkezett nemcsak az Unió 
közeli, de a távolabbi államaiból is, hogy szerencsét próbáljon, esetleg a törvény elől meneküljön. 
Az utóbbiak nyilván nem feleltek volna meg az Austin számára támasztott követelményeknek, de 
a telepesek eskütétele után a hatóságok valójában nem törődtek a vallási követelményekkel. Mi-



vei az újonnan érkezettek döntő többsége angol-amerikai volt, ezek a lakosok gondolkodásukban, 
életvitelükben a korábbi gyakorlatot követték. 

A mexikói kormányt az angol-amerikai lakosság létszámának és befolyásának növekedése 
aggodalommal töltötte el. 1827-ben egy tábornokot küldtek ki a határvidék helyzetének felméré-
sére. Megállapításának lényege, hogy a határvidéken a helyzet ellenőrizhetetlen, a telepesek nem 
tar t ják be a törvényeket, elfoglalják a legjobb földeket, egyes körzetekben a kormány intézkedése-
ivel szembeni ellenállás felkelést válthat ki, s ez oka lehet annak, hogy a mexikói kormány elve-
szítheti Texast. A tábornok jelentése nyomán 1830-ban megtiltotta az amerikaiak bevándorlását. 
(Előző ősszel eltörölték a rabszolgaságot, de Texas rabszolgatartói ez alól kivételt kaptak.) A szer-
vezetlenségre panaszkodó telepesek 1833-ban elfogadtak egy alkotmányt, s megkísérelték, hogy a 
mexikói konföderáción belül önálló államnak tekintsék őket (ti. a Coahuila-Texas volt az állami 
keret, amiben éltek). Ez nem járt eredménnyel, de a mexikói kormány engedményeket tett, s az 
1830. évi bevándorlási törvényt 1834. májusi hatállyal visszavonta. Coahuila-Texas törvényhozá-
sa számos a közigazgatást könnyítő törvényt hozott és lehetővé tet te az angol nyelv hivatalos 
használatát 

A texasiak és Mexikó viszonyában fordulat következett be, amikor az 1833-ban liberális 
programmal megválasztott Santa Anna elnök 1834 tavaszán centralizációs programot kezdett. 
Tiltakozásul Coahuila-Texas kettévált, s anarchia következett be. A Texasba érkező centralista 
erőket ellenállás fogadta, s a felkelők elfoglaltak két mexikói helyőrséget. A szembeszegülő váro-
sok 1833 novemberében összegyűltek, ideiglenes kormányt neveztek ki és feltételes függetlenségi 
nyilatkozatot fogadtak el, amely erősen emlékeztetett az amerikai függetlenségi nyilatkozata. 
Santa Anna 1835 decemberében expedíciós sereget indított Texas ellen. 1836. március 6-án el-
esett a kis helyőrsége által az utolsó emberig védelmezett az Alamo. Közben összeült a felkelők 
konvenciója, amely március 2-án kikiáltotta Texas függetlenségét, és két héten belül kidolgozta a 
Texasi Köztársaság alkotmányát, valamint ideiglenes kormányt és elnököt választottak. A kato-
nai szerencse kedvezett a texasiaknak, mert legyőzték Santa Anna seregét, sőt magát a menekülő 
elnök-tábornokot is fogságba ejtették. Szabadságáért cserébe május 14-én szerződésben ismerte el 
Texas függetlenségét (amit később a mexikói kongresszus nem ismert el). Július l-jén a texasi 
kongresszus Andrew Jackson amerikai elnöktől kérte Texas függetlenségének elismerését, aki 
azonban az északi szabad (rabszolgaságot nem ismerő) államok nyomására ezt nem vállalta, mi-
vel Texasban rabszolgaság volt, s esetleges felvétele felborította volna a szabad és a rabszolgatar-
tó államok kongresszusi egyensúlyát. Jackson elnök azután 1837. március 3-án, egy nappal hiva-
talának átadása előtt elismerte a Texasi Köztársaságot és megtörtént a diplomáciai kapcsolatfel-
vétel. A fejezet befejező része azt mutatja be, hogy a korábbi irodalom vélekedésével ellentétben, 
az újabb szakmunkák miként vonják kétségbe, hogy a texasi függetlenségi háború oka faji és kul-
turális ellentétek lettek volna. 

Külön fejezet ismerteti, hogy a Texasi Köztársaság miként szervezte meg önálló létét, sze-
rezte meg a diplomáciai elismerést Franciaországtól, Hollandiától, Nagy-Britanniától, Belgium-
tól, s hogy az 1842-ben újabb támadással kísérletező Mexikó és Texas között Anglia közvetítette a 
tűzszünetet. Az angol segítőkészség az Egyesült Államokban azt a gyanút keltette, hogy az önálló 
és Mexikó által is elismert Texas az angol elképzelés szerint ütközőállam lenne, amely így akadá-
lyozná az Unió nyugati irányú terjeszkedését. Az új közeledés Sam Houston texasi elnöktől indult 
el, s 1843 áprilisában az amerikai külügyminiszterrel aláírta az annexiós szerződést. Ezt a szerző-
dést azonban az amerikai szenátus két hónap múlva 35:16 arányban elvetette. 1844 novemberé-
ben az amerikaiak James K. Polk személyében demokrata és terjeszkedéspárti elnököt választot-
tak, s ekkor az annexió hívei olyan eljárást kezdeményeztek, hogy a törvényhozás két háza együt-
tes határozatot (joint resolution) hozzon a kérdésben, mert akkor nem 2/3-os arány, hanem egy-
szerű többség elegendő. Ebben a formában a Kongresszus mindkét házában keresztülment az an-
nexiós határozat, s azt a lelépő elnök, John Tyler 1845. március l-jén írta alá. Ezt követően fog-
lalt állást a texasi törvényhozás, amelynek mindkét háza igen nagy többséggel fogadta el a hatá-
rozatot, amit még jóváhagyásra népszavazásra bocsájtottak, amely szintén megerősítette azt. így 
Polk elnök 1845. december 20-án aláírta a Texas csatlakozásáról szóló törvényt, amelynek értel-
mében a Texasi Köztársaság az USA 28. tagállama lett. Az alapító 13 állam mellett az egyetlen, 
amely nem az ún. territoriális státus után, hanem önálló államként csatlakozott az Unióhoz. 

A kötet a továbbiakban a texasi angol-amerikaiak identitását, annak kialakulását és válto-
zását vizsgálja részben a korabeli útleírások, részben a Telegraph and Texas Register hetilap bő-
ven szemlézett cikkeinek felhasználásával. A Befejezés szerint az angol-amerikai származásúak 



mind Mexikó állampolgáraiként, mind a független Texasi Köztársaság polgáraiként az Államok-
ból magukkal hozott szokások szerint éltek. A kötetet hasznos kronológia, jól tagolt bibliográfia 
és térképek egészítik ki. Kökény Andrea munkája hasznosan szolgálja azok érdeklődését, akik Te-
xas múltjával kívánnak megismerkedni. 

Urbán Aladár 

Ács Tibor 

BATTHYÁNY LAJOS GRÓF A HUSZÁRTISZT 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2008. 133 o. 

A 19. század kiemelkedő katonáival, hadtudósaival és katonai intézményeivel foglalkozó 
munkái után Ács Tibor Batthyány Lajos katonai szolgálatáról jelentetett meg a címet meghaladó-
an hasznos ismereteket nyújtó kötetet. Az értekezés első formája a Hadtörténelmi Közlemények 
1984. évi 4. számában megjelent „Batthyány Lajos katonai szolgálatának története 1836. augusz-
tus 5-1831. április 30." címen megjelent tanulmány. Ez a dolgozat két forráscsoportra épül: egy-
részt a Kriegsarchiv hiánytalanul megőrzött személyi nyilvántartására, másrészt azoknak az ira-
toknak hivatalos másolatára, amelyek a fiatal grófnak özvegy édesanyja ellen az apai örökségéről 
folyó küzdelméről, majd a megegyezésről szólnak. 

A tanulmány természetesen foglalkozik a Batthyány-család történetével, kimagasló képvise-
lőivel. Az apa gróf Batthyány József Sándor (1777-1812), az anya Skerlecz Borbála (1779-1834), 
egy horvát eredetű, magas közhivatalokat betöltő család leánya volt. Az ifjú gróf gyermekkorát, s 
későbbi magatartását erősen befolyásolta, hogy 1807. február 10-iki születése után anyja rövidesen 
Amália nevű lányával és fiával Bécsbe költözött, majd fiát nyolc éves korától bentlakásos nevelőin-
tézetbe adta. Az apa 1812 nyarán meghalt, s végrendeletében minden vagyonát fiára hagyta. Az 
anya a végrendelet hivatalos kihirdetését megakadályozta, s mint gyám ő volt a hatalmas vagyon 
ellenőrzés nélküli kezelője. 

A fiatal gróf 1815-1819 között egy jónevű bécsi nevelőintézetben tanult, ahol az alapisme-
reteket sajátította el. Az emlékezések kitűnő szellemi képességeiről és rendkívül ingerlékeny ma-
gatartásáról szólnak. Batthyány 1819-1821 között Győrben lakott, a bencés gimnázium magánta-
nulója volt, s két osztályt eminens eredménnyel végzett. 1821 tavaszán anyja visszavitte Bécsbe, 
ahol három évig egy felsőfokú nevelőintézet bentlakó diákja volt. Az újabb kutatások tisztázták 
azt a patriarchális légkört, amelyben a hallgatók nevelkedtek, valamint a diákok összetételét, 
akiknek jelentős többsége a birodalom arisztokráciájából került ki. A tanárok humán tárgyakat és 
nyelveket oktattak. Az intézetnek nem volt vizsgáztatási joga, így Batthyány a bécsi egyetem 
gimnáziumába iratkozott be. Az 1823/24-es tanév sikeres befejezése után az intézmény vezetője 
azt tanácsolta Batthyánynénak, hogy fia bölcsészeti és jogi tanulmányainak folytatása érdekében 
kerüljön egy Dr. Julius Möller nevű filozófiadoktor házába. A filozófus és barátai révén a fiatal 
gróf polgári értelmiségiekkel ismerkedett meg, valamint széleskörű nyelvtudása révén a kor iro-
dalmával, a felvilágosulás és a polgári szabadságeszmék irodalmával. Dr. Möllerrel kezdetben ba-
ráti viszonya volt, majd a nevelőintézet fegyelméből szabadulva barátaival a házirendet zavaró 
mulatozásokat folytatott, s tanulmányait elhanyagolta. 1826 februárjában egy összeszólalkozás 
után Batthyány a számára ekkor kijelölt különszobába csak aludni járt. Majd inasával új, költséges 
szállást rendeztetett be. 

Az ifjú gróf eddigi tanulmányokra alapozott, ellátását biztosító életvitele megváltozott. En-
nek perspektívátlanságát hamar belátta, s a családi hagyományok alapján a katonai pályát kíván-
ta választani. Anyja azonban fia 1826 márciusában bejelentett szándékát elutasította, s így vála-
szolt áprilisi levelére is. Batthyány ekkor május 29-én hosszú levélben erősítette meg elhatározá-
sát a „hősi pálya" iránt, s ígérte, hogy az 1825/26-os tanévben elkezdett jogi tanulmányait is foly-
tatni fogja. Az özvegy továbbra is elutasító volt. Az ifjú ekkor családtagoktól és ismert magas ran-
gú katonáktól kért támogatást. Gróf Nugent altábornagyot meggyőzte, miszerint elhatározása 
komoly, aki ezért vállalta, hogy beszél az özveggyel. Végül családi tanács adta beleegyezését, hogy 
Batthyány saját költségén kadét (tisztjelölt) legyen egy magyar gyalogezrednél. Az anya azonban 
kikötötte, hogy fia befejezze jogi tanulmányait. így magas rangú támogatói segítségével a gróf ka-



dét lett az Itáliában, Páduában állomásozó 32. magyar sor gyalogezrednél. A szerző ez alkalom-
mal megismerteti az olvasót a birodalom hadseregének szervezetével, a tisztképzés módjával és a 
gyalogezredek tagolásával, tisztikarával és a legénységi állomány létszámával. Ismerteti a hadse-
reg szerepét a soknemzetiségű birodalomban, majd külön alfejezetben foglalkozik a tiszti kar 
szellemével, illetve az ezredkadét szabályzatban rögzített sokoldalú feladatával. Ami Batthyányt 
illeti, ő decemberben Zágrábba utazott, s az ottani királyi akadémián befejezte jogi tanulmányait. 
Anyja efeletti örömét látva kérte, hogy intézze el: kerüljön át egy huszárezredhez. Ez sikerrel 
járt , s az ifjú gróf 8 hónapi és 16 napi gyalogos szolgálat után a lovassághoz került. 

Batthyány 1827. április 19-iki dátummal került a Vicenzában állomásozó 9. Frémont hu-
szárezredhez, s másnap kinevezték alhadnagynak. A szerző ekkor ismerteti a huszárezredek ta-
golását, s igen részletesen az alhadnagy kötelmeit, a szabályzat erre vonatkozó pontjait. Továbbá 
megismerkedünk az ezred 25 kadétjának rangsorával, személyi és szolgálati adataival. A kismo-
nográfia következő alfejezete Batthyány 1827 novemberétől 1828 áprilisáig terjedő bécsi és pozso-
nyi szabadságával foglalkozik. A mágnás tiszttársakkal folytatott költséges mulatozások az apa-
názzsal vékonyan ellátott Batthyányt szükségszerűen az uzsorások karmaiba kergették. Anyja 
erről értesülve, drága lóvásárlása és adósságai miatt feljelentette fiát az ezredkormánynál. Bat-
thyány az ezredparancsnokhoz intézett beadványában tisztázta a lóvásárlás ügyét. Majd érzékel-
te, hogy anyja, aki fényűzően él a gondjaira bízott örökség jövedelmeiből, közelgő nagykorúsága 
esetén sem akarja kezére adni örökségét, ezért 1828. május 28-án terjedelmes emlékiratot inté-
zett gróf Reviczky Ádám udvari kancellárhoz, amelyben feltárta könnyelműségének okait, amiért 
anyját okolta, mert az nem biztosította számára az apai végrendeletben előírt apanázst. A gróf rö-
videsen újabb beadványt intézett a Kancelláriához, mert úgy értesült, hogy anyja az ikervári bir-
tokot 12 évre bérbe akarja adni, miközben ő 1831-ben nagykorú lesz. 

A Kancellária 1828 szeptemberében az eset kivizsgálására utasította Vas megyét. Közben 
az anya is feljelentette fiát pazarló életmódja miatt, s kérte, hogy rendeljenek ellene vagyonzárt. 
Erről értesülve a gróf azt kérte a megyétől, hogy tiltsák el anyját attól, hogy adósságokkal terhel-
hesse meg örökségét. 

Az események középpontjában az olvasó számára az ifjú gróf jövőjét befolyásoló vagyonjogi 
vita áll, de a szerző részletes áttekintést nyújt az ezred tisztikarának 1828. évi minősítéséről, s ben-
ne az alhadnagyok sorában a 13. helyre került Batthyányról. A tárgyszerű szakmai minősítés a gróf 
jellemét jónak, derűsnek tartja, de megjegyzi, hogy nagyon könnyelmű. A pör szempontjából az 
1829. év fontos eseménye, hogy Batthyány kezdeményezésére és a megye kérésére végül három hó-
nap szabadságot kapott. Batthyány ekkor októberben nyújtotta be álláspontját az üggyel a Kancel-
lária utasítására ismételten foglalkozó megyének. Az anya beadványát megismerve, a megye a no-
vemberi közgyűlésén a fiúnak adott igazat, s felterjesztésében javasolta, hogy a grófné ellen törvé-
nyes zárt rendeljenek el. A Kancellária ezzel nem értett egyet, ezért a megyét újabb vizsgálatra 
utasította. A kínos ügyet végül a Kancellária oldotta meg, amelynek bizottsága előtt 1831. január 
17-én Batthyány és az özvegy képviselője egyezséget kötöttek. A gondosan kimunkált egyezséget 
(ld. 100-102. o.) január végén megküldték Vas megyének. Elhárult az akadálya annak,-hogy Bat-
thyány Lajos 1831. február 10-én, nagykorúsága napján átvegye apai örökségét. 

Batthyány az egyik öreg tiszttartó révén már korábban tudomást szerzett birtokai lerom-
lott állapotáról. Most az egyeztetés során értesült az azokat terhelő adósságokról. Ezért úgy dön-
tött , hogy kilép a hadseregből, s maga kezeli birtokait. 1831. március 22-én nyújtot ta be megokolt 
érelmét, amely rangjának megtartása nélküli elbocsátását kérte. A szolgálati u ta t végigjárva az 
Udvari Haditanács 1831. április 21—23-iki ülésén hagyta jóvá kérelmét. Batthyány Lajos alhad-
nagy 4 év 7 hónap és 24 nap után, jó minősítéssel megvált a hadseregtől. 

A kötetről meg kell jegyezni, hogy gazdagon illusztrált, a szereplő személyeket, helyszíne-
ket, a gyalogos és lovas viseletet és felszerelési tárgyakat mutat ja be. A nagyszámú dokumentum 
másolat azonban a rossz minőségű reprodukció miatt csak részben olvasható. 

A folyóirat hasábjairól kilépve, a téma a könyv révén segíti az eligazodni kívánót Batthyá-
ny katonai szolgálatának idejéről és módjáról. 

Urbán Aladár 



Zachar Péter Krisztián 

ELLENFORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
L'Harmattan Kiadó, 2008. 228 o. 

A jelen kötet a szerző PhD dolgozata volt, amelynek informatív alcíme „Az 1848 őszi nyílt 
dinasztikus ellenforradalmi fordulat politikai-katonai háttere (szeptember 21-október 16.)". Ez a 
megfogalmazás összegezi a munka célkitűzéseit, amely a pákozdi csata előtörténetétől az osztrák 
fősereg december közepén bekövetkezett támadásáig kívánja a történteket áttekinteni. Az érteke-
zés a téma eddigi terjedelmes szakirodalmát a bécsi Hadilevéltár anyagaival és az osztrák szakiro-
dalom eredményeivel kiegészítve hasznos új eredményeket közvetít. 

Az I. fejezet 1848 márciusától elsősorban az osztrák fejleményeket tekinti át. Ismerteti az 
V Ferdinánd visszavonulását sürgető Mária Anna császárnő 1847. novemberi, Windisch-Grátz 
herceggel összehangolt kezdeményezését, amely Ferenc József 1848. decemberi trónralépésének 
az előjátéka. Értesülünk Windisch-Grätz kísérletéről, aki az osztrák minisztérium, de mindenek-
előtt a hadügyminisztérium tudta nélkül császári felhatalmazást akart szerezni egy olyan sereg 
felállítására, amely képes a trón biztonságát garantálni. A II. fejezet a Bécsből bátorított Jellacic 
magatartásával, az osztrák és a magyar kormány kapcsolatával, az augusztus 31-én megküldött 
Államirattal foglalkozik. A Honvédelmi Bizottmány megalakulásáig terjedő időt a korábbi szak-
irodalom tömör összefoglalásával tekinti át. 

A III. fejezet a Lamberg altábornagy halálát követően, október 3-án kibocsájtott császári 
manifesztum keletkezését és következményeit ismerteti. A manifesztum Lamberg halálára adott 
válasz volt, de amikor kibocsájtották, Bécsben még nem ismerték a pákozdi csata eredményét. A 
szerző felteszi a kérdést: ha ezek a hírek időben megérkeznek, az udvar nem vonja-e vissza a ma-
nifesztumot, s nem kezd-e más politikát. Támogatójának haláláról értesülve Jellacic Bécs felé in-
dult, használhatatlan népfelkelőit Todorovic vezérőrnagy vezetésével Vas megyén keresztül haza-
küldte, s magára hagyta Roth vezérőrnagy hadoszlopát, amely október 7-én fegyverletételre kény-
szerült. A katonai események áttekintését az értekezés a várparancsnokok magatartásának ismer-
tetésével folytatja. Komárom, Lipótvár, Munkács erősségének biztosítása könnyebben, Eszéké és 
Péterváradé némi nehézségek árán sikerült, Arad és Temesvár parancsnokai az október 3-iki ma-
nifesztumhoz igazodtak. Ez utóbbiak jelentős biztatást nyújtottak a délvidéki szerb felkelőknek. 
Erdélyben Puchner altábornagy, a szebeni főhadparancsnok is megtagadta az engedelmességet és 
komoly segítséget nyújtott a román felkelőknek. A szerző a dokumentumok alapján tisztázta, 
hogy Simunich tábornoknak a duklai hágóhoz október 12-én történt megérkezése Latour október 
2-án kelt rendelete értelmében történt (amilyet Puchner altábornagynak is megküldték, de az a 
magyarok kezébe került), s célja Jellacic hadjáratának támogatása lett volna, előrenyomulva az 
Eperjes-Kassa útvonalon. A bécsi októberi forradalmat követően egy parancs ezt leállította. 

A terjedelmes IV fejezet elsőként a bécsi októberi forradalommal foglalkozik, de csak érin-
tőlegesen. Gazdag levéltári források alapján nyújt információt az udvar olmützi tartózkodásáról, 
ahol új szakasz kezdődik Windisch-Grátz megérkezésével, október 16-án történt tábornagyi kine-
vezésével, s minden fegyveres erő — kivéve Radetzky tábornagy itáliai csapatait — parancsnoksá-
ga alá helyezésével. A szerző érzékelteti az udvarnál tartózkodó, nagybefolyású, de miniszterel-
nöknek még ki nem nevezett Schwarzenberg herceg és sógora, Windisch-Grátz között már ekkor 
tapasztalható nézetkülönbséget, a birodalom jövőjét érintő elképzelésekkel kapcsolatban. A továb-
biakban a Bécs segítésére induló magyar seregnek a határon való átkeléséről, Kossuthnak a tábor-
ba érkezéséről, a támadási terv elfogadásának körülményeiről olvashatunk. A csata leírása során 
részletes áttekintést kapunk a résztvevő alakulatok nevéről, létszámáról, mozgásáról, valamint az 
érintett helységek nevéről. Ez elsősorban az osztrák forrásoknak köszönhető, miként a Bécs elesté-
ről mondottak esetében. A fejezet befejező része mellékhadszíntérrel, Simunich altábornagynak a 
Vág völgyében történt betörésével, az ellene folytatott hadműveletekkel, a kosztolnai összecsapás-
sal, s ezt követően a magyar erők által megkísérelt sikertelen üldözéssel foglalkozik. 

A munka V fejezetének címe szerint 1848. október-december között a hadsereg és a politika 
kérdéseivel foglalkozik. Elsőként a Scwarzenberg-kormány megalakulásával, s tagjai kiválasztása 
körül Windisch-Grátz és Schwarzenberg közötti ellentétekkel ismerkedünk meg. A birodalom két 
megmentője között komoly ellentét volt a magyar kérdés megítélésében is. Windisch-Grátz körül 
megjelentek a konzervatív magyar főurak, akik a korábbi magyar alkotmány visszaállítását javasol-
ták a hercegnek. Ezekkel a nézetekkel megismerkedve Schwarzenberg kifejezte azt a meggyőződé-



sét, hogy a centralizált birodalom léte nem nyújt lehetőséget a régi magyar különállásra, a hagyo-
mányos alkotmány számára, s azt nem fogadnák el a nemzetiségek sem. A miniszterelnöknek ezt 
a nézetét erősítette a belügyminiszternek kijelölt Stadion gróf, aki a merev központosítás híve 
volt. A szerző szerint Windisch-Grátznek valami módon sikerült végül elfogadtatni magyar tanács-
adóival sógora nézeteit. Az Olmützben (Alamócban) tevékenykedő Schwarzenberg hivatalosan no-
vember 19-én kapta meg miniszterelnöki megbízatását. A Kremsierben összeült Reichstagnak a mi-
niszterelnök meglehetősen liberális programot terjesztett elő, így az alkotmányos szabadság és a 
törvény előtti egyenlőség visszaállítását, az igazságszolgáltatás modernizálását, a monarchia vissza-
állítását, pontosabban az összmonarchia megteremtését. Hangsúlyozta a nemzetek egyenjogúságát, 
s azt, hogy a magyar polgárháború ezeknek az elveknek a megsértéséből fakad. Bécsről szólva a 
program a sebek begyógyítását ígérte, míg Magyarországgal szemben nem marad más, mint a fegy-
veres fellépés a szabadságot korlátozó radikális kisebbséggel szemben. A meghirdetett liberális el-
vek Windisch-Grätz számára csak azért voltak elfogadhatóak, mert a miniszterelnök azt nyilatkoz-
ta, hogy a Birodalmi Gyűlés egyetlen feladata az alkotmány kidolgozása lesz. Windisch-Grátz úgy 
vélte, hogy megmarad a maga által kiépített „államvezetői pozíciójában", vagyis a hadügyminiszter 
megkerülésével csak a császártól fogad el parancsot. A szerző figyelemreméltó összegezését adja 
Schwarzenberg illetve Windisch-Grátz politikai nézeteinek és kormányzati elképzelésének (129-130. 
o.). A fejezetnek az olmützi eseményekkel foglalkozó befejező része ismerteti a titokban tartott trón-
változás előzményeit, zártkörű lefolyását, pesti és bécsi, valamint nemzetközi fogadtatását. 

A VI. fejezet a téli hadjárat előkészítését tárgyalja. Mindenekelőtt azt összegezi, hogy 
Windisch-Grátz miként szervezte meg a rendelkezésre álló erőkből a támadó hadművelet három 
hadtestét, miként gondoskodott a Bécs alá érkezett horvát határőrök ruházatáról és korszerű 
fegyverekkel való ellátásáról, továbbá miként intézkedett a hadművelet során szükséges tartalék 
élelmiszerek felhalmozásáról. Bécs körül megfelelő erőket állomásoztatott az esetleges újabb lá-
zadás kivédésére. November 24-én lezárták a magyar határszakaszt, s a herceg megkezdte törzs-
karának kiépítését. A hadműveleti tervek elkészülése után Windisch-Grátz december 12-én adta 
ki — a szerző-által részletesen ismertetett — hadműveleti diszpozícióit, s 16-ára tűzte ki a táma-
dás megkezdését. Az értekezés ezt megelőzően bemutatja a december elején észak-nyugati irány-
ból betört és szlovák felkelők által támogatott osztrák hadoszlop kezdeti sikereit, majd Schlick al-
tábornagynak Galícia felől, a duklai hágón megindult hadoszlopának eredményeit. Ez utóbbi a 
Honvédelmi Bizottmány késlekedő utasításai és szervezési nehézségek miatt december 11-én ve-
reséget mért a magyar erőkre. A fejezet befejező részei a Simunich-dandár betörésével, az ellene 
való fellépéssel, az ezt követően lezajlott harccselekményekkel foglalkozik. 

Az értekezést befejező Kitekintés megállapítja, hogy ellentétben az osztrák hadsereggel, a 
magyar erők nem egységes haditerv alapján tevékenykedtek. így az osztrákok sikerei megnyitot-
ták az utat a főváros elfoglalására, s ezzel lezárult a téli hadjárat első szakasza. A kötet függeléke 
a magyar hadsereg október 27-iki, illetve az osztrák hadsereg október 28-iki hadrendjét tartal-
mazza. Továbbá itt találjuk a dunántúli hadműveletek 1848. szeptember-novemberi, az 1848 no-
vember-1849 januári, illetve a téli hadjárat 1848 december-1849 februári fejleményeinek bemu-
tatására szolgáló színes vázlatokat. Rövidítésjegyzék és gondos bibliográfia egészíti ki a kötetet. A 
rövidítések jegyzékéből kimaradt a HKR (Hofkriegsrat) és a FlschrS (Flugschriften-Samlung) 
feloldása. 

A szerző megvalósította szándékát, mert a tárgyalt időszakról új ismereteket nyújt a ma-
gyar olvasónak. Elért eredményeiért hálás köszönetet mond a néhai Spira Györgynek és az érte-
kezést szakdolgozati formájától észrevételeivel segítő Hermann Róbertnek. 

Urbán Aladár 
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TANULMÁNYOK 

Szili Sándor 

HUNYADI MÁTYÁS SZÖVETSÉGE ÉS A „MAGYARKÉRDÉS" 
AZ OROSZ DIPLOMÁCIÁBAN A 15-16. SZÁZAD 

FORDULÓJÁN1 

A magyar királyi levéltár Mohács utáni pusztulása és a magyarországi 
iratanyag csonkulása felértékelte a külföldi források jelentőségét a magyar dip-
lomáciatörténet 1526 előtti évtizedeinek kutatásában.2 Az orosz nyelvű kútfők 
azonban — lévén sporadikusak és a magyarországi események fő sodrásának 
tanulmányozása szempontjából kevéssé relevánsak — alig ébresztettek maguk 
iránt komoly érdeklődést a magyarországi historiográfiában. Pedig figyelmesen 
megvizsgálva és összefüggésekbe ágyazva őket, értékes adalékokat nyújthatnak 
a korszak megismeréséhez. 

Elsőként a Hunyadi Mátyás és III. Iván közötti diplomáciai érintkezés 
másolatokban fennmaradt iratanyagát vizsgálom forráskritikai szempontból, 
mivel e feladat elvégzésére a korábbi magyar szakirodalomban nem került sor. 
A levont következtetések alapján pontosítani lehet a két uralkodó kapcsolattar-
tásának kronológiáját, a szövetségi szerződés keletkezésének körülményeit, és 
a mögötte meghúzódó külpolitikai szándékokat. Tanulmányom második részé-
ben azután bemutatom, miként tükröződött a „magyarkérdés", azaz a Jagellók 
és a Habsburgok vetélkedése Szent István koronájáért az egykorú orosz diplo-
máciai dokumentumokban. Végezetül összefoglalom, hogy milyen szerepet 
szántak a Kremlben a Magyar Királyságnak a moszkvai külpolitikai törekvések 
megvalósításában a 15. század végén és a 16. század elején. 

I. 

A 19. század a monumentális és fundamentális forráskiadvány-sorozatok 
megjelentetésének klasszikus korszaka volt Oroszországban is. Az erre a célra 
alakult tudós testületeken kívül az államigazgatási szervek is kivették részüket 
a cári birodalom tekintélyének öregbítését célzó munkálatokból. Őfelsége Tu-
lajdon Kancelláriájának II. Ügyosztálya3 1851-ben kiadta a Moszkvai Nagyfeje-

1 Készült az MTA-ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport műhelyében. 
2 Vö. Kosáry Domokos-. Magyar külpolitika Mohács előtt. Bp. 1978. 7. 
3 A cár kizárólagos alárendeltségében működő kancellária 1826-ban létrehozott II. Ügyosztá-

lyának feladatát a törvények előkészítésében, kodifikálásában és publikálásában határozták meg. E 
tevékenysége során a hivatal 45 kötetbe rendezve megjelentette az 1649-1825 között kibocsátott tör-
vényeket és törvényerejű rendeleteket, majd évenként kinyomtatott újabb kötetekben az 1825-től 
aláírt törvényeket is. L. Je. Sepeljou: Csinovnij mir Rosszii XVIII - nacsalo XX v. Szankt-Petyerburg 
1999. 78-79., 82-83.; Az államtitok fogalmi körébe tartozó külügyi dokumentumok kiválogatása és 
közzététele csak a cári kancellária közreműködésével történhetett. 



delemség4 és a Német-római Birodalom közötti diplomáciai érintkezés 1488-tól 
1594-ig tartó időszakra vonatkozó, a külügyminisztérium levéltárában őrzött 
iratanyagát,5 köztük Hunyadi Mátyás magyar király (1458-1490) és III. Iván 
moszkvai nagyfejedelem (1462-1505) kapcsolattartásának 1487-1489-ből szár-
mazó emlékeit.6 

A magyar történetírás meglehetős késéssel reagált e fontos Hungaricára; 
Géresi Kálmán 1879-ben bocsátotta közre a kiadványrészlet magyar fordítá-
sát.7 Ettől kezdve a realizálatlanul maradt magyar-orosz szövetségkötés ténye 
a hazai történeti köztudat részévé vált.8 Elsősorban a marxista történetírás ide-
jén érdemesítették újra figyelemre, bár inkább csak kapcsolattörténeti kurió-
zum gyanánt.9 Ujabban Ágoston Magdolna nyúlt a témához. Az orosz évköny-
vek bevonásával megkísérelte pontosítani a követváltás kronológiáját és re-
konstruálni az eseménytörténetét.10 A 19. század végi német historiográfiában 
rövid közleményt szenteltek a forrásközlés diplomáciatörténeti ismertetésé-
nek.11 Az orosz anyanyelvű kutatók szakmonográfiái ugyanakkor kimerítően 
feldolgozták a kérdéskört.12 A szovjet és az orosz szintézisek azonban szűksza-
vú érdektelenséggel vettek tudomást a két uralkodó Jagelló-ellenes frigyéről,13 

4 1547-től „Moszkvai Cárság" („Császárság"). 
5 Pamjatnyiki gyiplomatyicseszkih sznosenyij Drevnyej Rosszii sz gyerzsavami inosztrannimi. 

T. I. Pamjatnyiki gyiplomatyicseszkih sznosenyij sz Imperijeju Rimszkoju. Szankt-Petyerburg 1851. 
XXV + 1620 oszl. (a továbbiakban: PDSZ) 

6 Uo. 159-173. 
Géresi Kálmán-. Hunyadi Mátyás magyar király diplomacziai összeköttetései III-ik Iván 

Vasiljevics orosz czárral. Századok 13. (1879.) 239-249. 
8 Fraknói Vilmos néhány sorban utalt rá, hogy Mátyásnak a lengyel király sakkban tartása vé-

gett volt szüksége az orosz nagyfejedelem közreműködésére. Fraknói Vilmos: Hunyadi Mátyás király 
1440-1490. Bp. 1890. 356. Fraknói azonban egyetlen Moszkvába küldött követ nevét sem vette fel 
későbbi publikációjába, valószínűleg szláv származásúnak gondolván őket. Uő\ Mátyás király magyar 
diplomatái. Bp. 1898. 

9 A teljesség igénye nélkül: Elekes Lajos - Lederer Emma - Székely György. Magyarország tör-
ténete. I. Az őskortól 1526-ig. Bp. 1961. 344.; Kosáiy D.: Magyar külpolitika i. m. 31-32.; Herczegh 
Géza: Magyarország külpolitikája 896-1919. Bp. 1987. 79. A rendszerváltás utáni magyar történet-
írásban a korábbi csekély érdeklődés is elenyészett. Egyetlen tagmondat erejéig utalt a két udvar kö-
zötti kapcsolatfelvételre Kubinyi András igényes ismeretterjesztő monográfiája: Kubinyi András: 
Mátyás király. Bp. 2001. 119. 

10 Ágoston Magdolna-. Fjodor Kuricin magyarországi diplomáciai missziója. In: Találkozások 
Oroszországgal. (Szláv Történeti és Filológiai Társaság. Berzsenyi Dániel Főiskola. Oroszország né-
peinek története. 9.) Szombathely 2003. 76-86. 

11 Paul Karge. Die Ungarisch-Russische Allianz von 1482-1490. Deutsche Zeitschrift für Ge-
schichtswissenschaft 7. (1892) 326-333. 

12 K[onsztantyin] V. Baziljeuics: Vnyesnyaja polityika Russzkovo centralizovannovo goszudarsztva. 
Vtoraja polovina XV veka. Moszkva 1952. 249-253. Az 1950-ben elhunyt Konsztantyin Baziljevics 
posztumusz megjelent monográfiája alapműnek számít a középkori orosz külpolitika történetének 
témakörében, ezért 2001-ben ismét kiadták,; vö. még A. L. Horoskeuics: Russzkoje goszudarsztvo v 
szisztyeme mezsdunarodnih otnosenyij konca XV - nacsala XVI v. Moszkva 1980. 92-96. 

13 A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Balkanisztikai és Szlavisztikai Intézetében működő 
„magyar osztály" munkatársai által készített országtörténeti összefoglaló egyetlen mondat erejéig 
említette a két uralkodó szövetségét. Isztorija Vengrii. Pod. red. T. M. Iszlamova, A. I. Puskasa, V P 
Susarina. T. I. Moszkva 1971. 235. A rövidített, egykötetes változatból ez az egyetlen mondat is kima-
radt. Kratkaja isztorija Vengrii. Sz drevnyejsih vremjon do nasih dnyej. Moszkva 1991. Az Oroszor-
szági Tudományos Akadémia Oroszország Története Intézetének gondozásában megjelent külpoliti-
ka-történeti szintézis elsősorban Fjodor Kuricin személyével összefüggésben tér ki röviden a külügyi 
főtisztviselő „budapesti" (sic!) követjárására és a magyar-orosz kapcsolatfelvételre, amelyet tévesen 



pedig — miként egy szentpétervári történész megfogalmazta — Corvin Mátyás 
és III. Iván egyezménye az első nemzetközi szerződés volt, amelyet a moszkvai 
állam egy európai hatalommal kötött konkrét katonai-politikai cél megvalósí-
tása érdekében.14 

A Magyar Királyság és a Moszkvai Nagyfejedelemség sorsának gyökeresen 
eltérő alakulása meghatározta a kései évszázadok értékítéletét annak eldönté-
sekor, mi az, ami a régmúlt eseményei közül relevánsnak minősül. A kortársak 
a maguk érdekviszonyaiból és preferenciáiból indultak ki. A Hunyadi Mátyás 
halála után felmerült „magyarkérdés" mintegy negyedszázadra az orosz külpo-
litikai érdeklődés homlokterébe került. 

Az egykorú szóhasználat alapján a szakzsargonban „követi könyveknek" 
nevezik azt a forráscsoportot, amelyhez a 16-17. század folyamán a moszkvai 
Követi Kormányszék (Poszolszkij prikaz) és elődintézménye falai között készí-
tett, a hivatal mindennapos munkája során használt kötetek tartoznak. A kora-
beli szokások szerint a követségek fogadásával és indításával összefüggésben 
keletkezett legkülönfélébb iratmásolatokat15 összegyűjtötték és rendszerezték, 
majd kronológiai sorrendbe szedve egymáshoz ragasztották, végül az így kelet-
kezett regesztrumot tekercs formában tárolták. Bizonyos idő elteltével a teker-
csek háttér- vagy segédanyagként felhasználhatónak vélt részeit követjárások-
ként külön-külön tematikus „füzetekbe"16 másolták, amelyeket később egybekö-
töttek. Az így létrejött gyűjteményeket „könyveknek" hívták.17 A másolás során az 
eredeti dokumentumok szövegét retusálhatták vagy átszerkeszthették oly módon, 
hogy az orosz diplomaták méltósága semmilyen csorbát ne szenvedjen.18 

Az 1851-ben publikált tekintélyes forráskiadvány első fejezete19 a legrégebbi 
fennmaradt ún. „Császárkönyv" (Knyiga ceszarszkaja). A moszkvai nagyfejedelem 
és a német-római császár 1488 és 1517 közötti diplomáciai érintkezése kapcsán 
született iratok másolatait tartalmazza.20 A 15. század vége és a 16. század eleje 
közötti időszakból ez az egyetlen „követi könyv", amely a szlávok lakta térségtől 
nyugatra elterülő országokkal létesített külkapcsolatok emlékeit őrzi.21 A „moszk-

1487-re datál. Isztorija vnyesnyej polityiki Rosszii. [N. I.] Isztorija vnyesnyej polityiki Rosszii. Konyec 
XV - XVII vek. Moszkva 1999. 124-125. 

14 Ju. G. Alekszejeu: U kormila Rosszijszkovo goszudarsztva. Ocserk razvityija apparata upravle-
nyija XIV - XV w. Szankt-Petyerburg 1998. 205. 

15 Az oklevelek eredeti példányait a nagyfejedelmi kincstárban, majd a Követi Kormányszék 
irattárában őrizték. Szükség esetén kiegészítő vagy háttérinformáció gyanánt szolgáltak az új követ-
utasítások és egyéb diplomáciai dokumentumok összeállításakor. Ny. M. Rogozsin: Poszolszkije knyigi 
Rosszii konca XV - nacsala XVII w. Moszkva 1994. 53. 

16 Füzet (tyetragy): Félbe hajtott, négy ívből álló, cérnával egymáshoz fűzött papírlapok, ame-
lyeket az eljárás drágasága miatt nagyon ritkán burkoltak bőrkötésbe. 

17 Rogozsin, Ny. M. Poszolszkije knyigi i. m. 121. A 16-17. századi orosz külügyi gyakorlatban a 
kötéstábla nélkül egymáshoz illesztett füzeteket is „könyvnek" nevezték: Uo. 147. 

18 Uo. 150. 
19 PDSZ 1-190. oszl. 
20 Kézirata a Régi Iratok Oroszországi Állami Levéltárában: RGADA. F. 32. Op. I. Gy. I. 

(1488-1517 g.) 204 1., vö. Rogozsin, Ny. M. Poszolszkije knyigi i. m. 123. 
21 A legrégebbi „követi könyvek" a Krími Kánsággal (1474-1499), a lengyel-litván állammal 

(1487-1500) és a Nogaj Hordával (1489-1508) fenntartott külkapcsolatok iratait őrzik. Rogozsin, Ny. 
M. Poszolszkije knyigi i. m. 72-73., 116. 



vai állam" (a 15. század vége és a 17. század vége között), a mai Oroszország 
első közvetlen társadalmi-politikai előzménye, III. Iván uralkodásától veszi 
kezdetét. így a dokumentumkötet az orosz diplomáciai gyakorlat megszületésé-
nek körülményeire is rávilágít. 

A „követi könyvek" feltételezett eredeti állományát Nyikolaj Rogozsin re-
konstruálta. Az 1851-ben közzétett kiadványban szereplő orosz-német vonat-
kozású iratgyűjtemény ezen összetétele a 18. század végén keletkezett, amikor 
a külügyi archívumot érintő szisztematikus iratrendezés során valamennyi „köve-
ti könyv" lapjait azonos méretűre vágták, összefűzték és átkötötték.22 

A Követi Kormányszék fennmaradt leltárjegyzékei közül az 1614. évi az első 
„Császárkönyvet" már „könyvként" említette, és a benne tárolt másolatok krono-
lógiai határait — az orosz ortodox időszámítás szerint — 6997-ben (1488/89), illet-
ve 7015-ben (1506/07) jelölte meg. Utána egy 7022. (1513/14.) esztendőre vonatko-
zó „füzet", majd a 7022-től (1513/14) 7025-ig (1516/17) és a 7030-tól (1521/22) 
7039-ig (1530/31) tartó időszakot átfogó két „könyv", illetve egy 7026. (1517/18.) 
évi „füzet" szerepel a nyilvántartásban.23 Az 1626. évi leltárjegyzék szerint az első 
„Császárkönyv" tartalma 7027-ig (1518/19) terjedően bizonyos dokumentumok-
kal bővült.24 Az utána következő két „könyv" közül az egyik a 7022-7025-ös pe-
riódusra vonatkozott, míg a 6997-es évszámmal jelzett kötetben a bejövő és ki-
menő oklevelek intitulatióit gyűjtötték össze.25 

Az első „Császárkönyv" tehát eredetileg az 1488 és 1507 közötti követvál-
tások anyagát foglalta magában, mégpedig a kapcsolatok felvételétől, a kétolda-
lú viszony befagyasztásán (1493) át, az alacsony intenzitású diplomáciai érint-
kezés időszakáig (1504/06). A „könyvet" 1614 és 1626 között — talán az 1626. 
évi moszkvai tűzvész u tán — kiegészítették a két uralkodó tárgyalásainak újra-
indulásával összefüggő, megmaradt iratmásolatokkal (Glinszkij 1508/09. évi 
követjárásának emlékeivel és Miksa császár 1509. évi oklevelével), majd össze-
fűzték a Sigismund Herberstein által vezetett birodalmi delegáció 1517. évi 
moszkvai tartózkodását megelőző és ahhoz kapcsolódó olyan dokumentumok-
kal, amelyek átvészelték a Kremlben is pusztító lángokat. (A Herberstein-féle tár-
gyalások és a közvetlen diplomáciai következményeik anyaga az 1851-ben publi-
kált kötet II. fejezetét alkotja.) A Követi Kormányszék 1673. évi leltárjegyzéke vi-
szont sajnos nem tüntette fel az első „Császárkönyv" kronológiai kereteit.26 

Hunyadi Mátyás és III. Iván kapcsolattartásának 1487/89-ből származó 
emlékei az 1851-ben megjelent forráskiadványban (és a külügyi levéltárban őr-
zött, a 18. század végén készített kódexben) egyfelől az 1488 és 1509, másfelől 
az 1515 és 1517 közötti évek orosz-német relációban keletkezett iratai közé 
ékelődve, önálló tematikus egységként helyezkednek el. Joggal merül fel a kér-
dés: vajon mikor és milyen megfontolásból kerültek oda? 

22 Rogozsin, Ny. M. Poszolszkije knyigi i. m. 148. 
2 3 Opiszi carszkovo arhiva XVI veka i arhiva Poszolszkovo prikaza 1614 goda. Moszkva 1960. 

112-113. 
24 A bővülésre utaló kiegészítő félmondatot később toldották a leltárjegyzék szövegéhez. Opisz 

arhiva Poszolszkovo prikaza 1626 g. Cs. 1. Moszkva 1977. 239-240. l - l . jegyz. 
25 Opisz arhiva Poszolszkovo prikaza 1626 i. m. 240.; Rogozsin, Ny. M. Poszolszkije knyigi i. m. 123. 
26 Rogozsin, Ny. M. Poszolszkije knyigi i. m. 123. 



A „zavaros időszak" polgárháborús viszonyai közepette Moszkva sem me-
nekült meg a pusztítástól. 1612-ben a Kreml kincstárából számos értéket és ok-
mányt Varsóba szállítottak. A Követi Kormányszék levéltárának 1614-ben, azaz 
az első Romanov cár trónra lépése (1613) utáni esztendőben elrendelt tételes 
átvizsgálásakor a 6997-7015-ös „Császárkönyv" végére bekötve egy olyan „fü-
zetet" találtak, amely Iván „gyjak" magyar követ 6996. (1487/88.) évi moszkvai 
tárgyalásaival kapcsolatos iratmásolatokat tartalmazott.27 

A német-római császári és az orosz nagyfejedelmi udvar közötti követjárás 
1494-től 1502/04-ig teljességgel szünetelt,28 feltehetőleg a Habsburgok és a Jagel-
lók pozsonyi kiegyezése (1491) miatt. A német-orosz kapcsolatok így 1504-ig be-
fagytak.29 7016 (1508) augusztusában a Kreml arról értesült egy Litvániából 
menekült kalandor főúrtól, Mihail Glinszkijtől, hogy Miksa császár elérkezettnek 
látja az időt Magyarország megszerzésére, és segítségre van szüksége Ulászló 
öccse, Zsigmond lengyel király és litván nagyfejedelem (1506-1548) kezének 
megkötéséhez.30 III. Vaszilij moszkvai nagyfejedelmet a litván fennhatóság alatt 
álló keleti szláv földek elfoglalásának vágya hajtotta, ezért 1508 őszén együtt-
működési ajánlatot tett Miksának. A kétoldalú viszony felmelegedésének csúcs-
pontja a Jagellók ellen irányuló, 1514-ben megkötött, kérészéletű német-orosz 
szövetség lett. 

A fentiek alapján nagy biztonsággal kijelenthető: éppen az orosz részről 
1508-ban a német-római császárnál kezdeményezett kapcsolat-újrafelvétel, il-
letve annak apropója (a „magyarkérdés") indította a moszkvai Követi Kor-
mányszék hivatalnokait arra, hogy előkeressék és a 7015. (1506/07) évvel záró-
dó „Császárkönyv" végéhez csatolják az említett magyar vonatkozású „füze-
tet". Erre az összefüggésre engednek következtetni a Követi Kormányszék le-
véltárának 1626-ban készült leltárjegyzékében található sorok is: „Ugyanitt [a 
német-római császári udvar oklevelei között — Sz. S.], egy tekercsen 2 szerződés 
oklevélmásolata van. Az egyik Makszimjan31 római királyé, a másik pedig Ma-
tyjas ugor és cseh [királyé]."32 A két másolat nyilván azért kerülhetett egymás 
után azonos tekercsre, mert készítője számára tematikusan összetartoztak. A 
Kremlben 1508 augusztusában (Mihail Glinszkijtől) szereztek tudomást Miksa 
császárrá koronázásáról, addig az orosz külügyi dokumentumokban „római 
királyként" szerepelt.33 

Amikor 1614-ben elkészítették a Követi Kormányszék levéltárának leltá-
rát, a 6996-os „füzetben" csak Iván „gyjak" magyar diplomata moszkvai tár-
gyalásainak (1487/88) anyagát, illetve egy bizonyos Grigorej Zagrjaszkij nevű 

27 Opiszi carszkovo arhiva i. m. 113. 
28 Baziljeuics, K. V. Vnyesnyaja polityika i. m. 281. 
29 A Livóniai Lovagrend és a Moszkvai Nagyfejedelemség közötti háború (1501-1502) utáni fo-

golycseréről Miksa császár követén keresztül is folytak tárgyalások (1504-1506), mivel III. Iván el-
zárkózott attól, hogy közvetlenül egyezkedjen a magiszter képviselőivel. A lovagrend viszont azt tar-
totta rangon alulinak, hogy a novgorodi és pszkovi helytartókkal kössön fegyverszünetet. Baziljevics, 
K. V. Vnyesnyaja polityika i. m. 521-522. 

30 PDSZ 151., 154. oszl. 
3 1 Maximilian, azaz Miksa római király (I486-), majd német-római császár (1493-1519). 
32 Opisz arhiva Poszolszkovo prikaza 1626 i. m. 153. 
3 3 PDSZ 151. oszl. 



orosz követ „ugor királyhoz" indításának iratát találták.34 Az 1482-től kezdődő 
magyar-orosz kapcsolattartás korábbi dokumentumainak másolatai — úgy tű-
nik — ekkorra már elvesztek a külügyi archívumból, vagy más „könyvek", „fü-
zetek", „tekercsek" lapjain rejtőztek. (Az 1614. évi leltárjegyzék a nagyfejedel-
mi egyezmények kópiáit tartalmazó „könyv" egyik tételeként megnevezi a Má-
tyásnak elküldött 1482/83. évi orosz szerződéstervezet szövegének másolatát.35 

Stibor 1488/89. évi bécsi követjárása, valamint Mátyás Bécsből keltezett, III. 
Ivánnak írt oklevelének másolata, amelyek az 1851. évi forráskiadásból ismer-
tek, külön „füzetet" alkothattak. Ez utóbbinak azonban semmi nyoma a Követi 
Kormányszék fennmaradt leltáraiban.) Nincs adat Grigorej Zagrjaszkij misszió-
jára nézve sem. Ilyen cím nem szerepel az 1626. és az 1673. évi leltárjegyzék-
ben. A kötet ezen része tehát már az 1614-1626 közötti időszakban eltűnt vagy 
megsemmisült.36 

Az 1851. évi forráskiadásban a magyar vonatkozású iratgyűjteményt köz-
vetlenül megelőzi az orosz-német diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 
1508/09-ből származó néhány emléke: a Litvániából átszökött Mihail Glinszkij 
moszkvai kihallgatásának kivonatos jegyzőkönyve 7016 (1508) augusztusából, 
III. Vaszilij nagyfejedelem és a bojár duma határozata követség indításáról Mik-
sa császárhoz a két ország közötti szövetség felújításának javaslata tárgyában, 
az orosz uralkodó erről szóló oklevelének másolata 7016. (1508.) augusztus 
28-ai dátummal, Miksa 1509. február 19-ei levele III. Vaszilijhoz és az erre 
1509. augusztus 9-én született orosz válasz. Ezek az anyagok az 1614. évi lel-
tárjegyzék tanúsága szerint nem voltak benne az első „Császárkönyvben", 
amely végére a magyar diplomata (Iván „gyjak") missziójáról szóló „füzetet" 
bekötötték. Ahhoz, hogy az összefűzött tételek sorrendjében azt megelőzhes-
sék, a 6997-7015-ös „Császárkönyvnek" szét kellett mállania (például a tárolás 
nyirkos körülményei miatt),37 esetleg valamelyik tűzvészben megrongálódnia,38 

avagy darabokra szedték, amikor 1626 előtt (és később) további dokumentu-
mokkal kiegészítve újrakötötték. Az 1851-ben megjelent és mind a mai napig 
alapvető orosz forráskiadvány Hunyadi Mátyás és III. Iván diplomáciai érintke-
zésének egykorú másolatait bemutató része tehát 1614 és a 18. század vége kö-
zött nyerte el mai formáját. 

II. 

Hunyadi Mátyás és III. Iván szövetsége egyidejű katonai fellépést irányzott 
elő IV Kázmér lengyel király (1447-1492) és litván nagyfejedelem (1440-1492) el-

34 Opiszi carszkovo arhiva i. m. 113. 
35 Uo. 47. 
36 Rogozsin, Ny. M. Poszolszkije knyigi i. m. 123. 
37 Amikor Gerhard Friedrich Müller (G. F. Miller) udvari „historiográfus" kezdeményezésére a 

18. század közepétől megkezdődött az oroszországi levéltárak rendbetétele, számos iratköteg meg-
semmisülését azért kellett konstatálni, mert a fűtetlen, nyirkos helyiségekben szétrohadtak, megpe-
nészedtek vagy nem tudtak ellenállni a férgek és rágcsálók pusztításainak. 

38 III. Iván és Hunyadi Mátyás szövetségi szerződésének 6991-ben (1482/83) készült orosz szö-
vege oklevélmásolatáról az 1626. évi leltárjegyzékben azt rögzítették, hogy „avatag" és „hátul meg-
égett". Opisz arhiva Poszolszkovo prikaza 1626 i. m. 50. 



len. Kötelezettségét azonban egyik szerződő fél sem teljesítette, bár szívesen 
látta volna a másikat a harcoló fél szerepében. 1488 (a szerződés tényleges ha-
tályba lépése) és 1490 (Mátyás halála) között eltelt periódusban a magyar ki-
rály a megszállt ausztriai tartományok sorsával és törvénytelen fia trónigényé-
nek elismertetésével volt elfoglalva,39 ezért az együttműködési megállapodás 
végrehajtása helyett inkább az időt húzta. III. Iván formálisan nem üzent ha-
dat nyugati szomszédjának, de a keleti szlávok lakta litvániai felségterületeken 
az 1480-as évek folyamán állandósult villongások 1492 augusztusától (IV Káz-
mér 1492. június 7-én bekövetkezett halála után) határháborúvá terebélyesed-
tek.40 A moszkvai nagyfejedelem sem riadt vissza attól, hogy szövetségesét fél-
retájékoztassa. 1487 őszén Iván magyar diplomatával a következőket közölte: 
)yAmint követünk, Fjodor [Kuricin] megjött hozzánk,41 és elhozta nekünk a ki-
rály megerősítő oklevelét, fivérünk, a király megerősítő oklevele láttán, és Isten 
kegyelméből tüstént nekifogtunk, hogy a dolgot42 megtegyük, és rátámadtunk 
közös ellenségünkre, Kazimír lengyel királyra, s nem is egy oldalról."43 Arra az 
esetre, ha Mátyás érdeklődne a konkrétumok iránt, Stibor orosz követnek a 
Tveri Nagyfejedelemség annektálására, a krími tatárok betöréseire, valamint 
Velikije Luki és Rzsev(a) városok körzeteinek elfoglalására kellett hivatkoz-
nia.44 A litván politikai orientációt követő Tveri Nagyfejedelemség 1485-ben ve-
szítette el függetlenségét, amikor a moszkvai államhoz csatolták.45 A Kremllel 
szövetségben álló krími tatárok 1482-ben felégették a Litvániához tartozó Kije-
vet, és az 1480-as évtized során a török csapatok mellett rendszeres portyákkal 
nyugtalanították a litvániai (ukrajnai) végeket. A Novgorod birtokaihoz tartozó 
Velikije Luki, valamint Rzsev(a) városa és körzete szerződés alapján „ősidők óta" 
kétfelé fizetett adót: a litván nagyfejedelemnek és Novgorodon keresztül a vlagyi-
miri nagyfej edelemnek, azaz a moszkvai uralkodónak.46 A kettős adóztatás rend-
szere 1478-tól szűnt meg, amikor a Kreml végérvényesen leigázta Novgorodot, 
Kázmér embereit pedig elzavarták. 

A Követi Kormányszék levéltárában őrzött iratok 1614-ben készített lel-
tárjegyzéke alapján egy apró, de nem jelentéktelen kiegészítést tehetünk a Má-
tyás-korabeli magyar-orosz kapcsolatok kronológiájának rekonstruálásához. A 
kézirat elején (f. 2v.) a következő sorok olvashatóak: „Iván Vasziljevics, egész 

39 A gazdag irodalomból 1. pl. A magyar középkor története. Szerk. Szvák Gyula. Bp. 2005. 362. 
(A hivatkozott rész szerzője Draskóczy István.); Herczegh G.: Magyarország külpolitikája i. m. 79-80. 

40 A. A. Zimin\ Rosszija na rubezse XV - XVI sztoletyij. Moszkva 1982. 93-102.; M. M. Króm: 
Mezs Ruszju i Litvoj. Zapadnorusszkije zemli v szisztyeme russzko-litovszkih otnosenyij konca XV -
pervoj tretyi XVI v. Moszkva 1995. 79-80.; A konfliktust lezáró 1494. évi orosz-litván békeszerződés 
értelmében Moszkva először hódított el területeket sokkal erősebb szomszédjától. 

4 1 Valószínűleg 1486 végén - 1487 elején. L. a 70. sz. jegyzetet! 
42 Dolog igyelo): A középkori orosz frazeológiában a harci cselekmények megjelölésére is hasz-

nált kifejezés. 
43 PDSZ 161. oszl. Itt és a továbbiakban az 1851. évi forrásközlés Mátyás és III. Iván diplomáciai 

érintkezésére vonatkozó dokumentumaiból vett idézeteket is a saját fordításomban közlöm — Sz. S. 
44 PDSZ 169-170. oszl. 
45 Ju. G. Alekszejev: Goszudar vszeja Ruszi. Novoszibirszk 1991. 153-156. 
46 Sz. M. Szoloujov: Szocsinyenyija. Kny. III. Moszkva 1989. 94.; Zimin, A. A. Rosszija na 

rubezse i. m. 95. 



Rusz nagyfejedelme Mátisz ugor királlyal [kötött] megállapodásának oklevelé-
ről [készült] másolat. Márpedig a nagyfejedelem ilyen [tartalmú] aranypecsétes ok-
levelet küldött a királynak követével, Fjodor Kuricinnel47 a 6991. esztendőben. "4H 

A Hunyadi Mátyás és III. Iván közötti szövetség formálódásának kezdetét 
a kutatók az orosz évkönyvek alapján 1482-ben határozzák meg. A keletkezés 
idejét és helyét tekintve ezek közül az ún. „XV század végi moszkvai nagyfeje-
delmi krónikakompozíció" (Moszkovszkij velikoknyazseszkij letopisznij szvod 
konca XV veka) áll legközelebb az eseményekhez.49 A mű 16. századi másolat-
ban maradt fenn. Eredeti példánya — feltételezés szerint — az 1490-es évek 
első felében készült az uralkodó udvarában „hivatalos" célból.50 A forrás sze-
rint: „Ugyanebben az esztendőben (6990-ben — Sz. S.) követ jött a nagy fejede-
lemhez Matyijasz nevű ugor királytól testvériség és szeretet51 [dolgában]. S a 
nagyfejedelem tiszteletben részesítve ama követet, szeretettel elbocsátotta az urá-
hoz, és a nagyfejedelem vele együtt útnak indította a követét, Fjodor Vasziljevics 
Kuricint. O men...52, [magával] vivén a nagyfejedelem megállapodását Matyi-
jasz királlyal a testvériség és szeretet [dolgában] 

A Kreml krónikása a 6990. évhez (1481. szeptember 1. - 1482. augusztus 
31.) kötötte az ismeretlen magyar diplomata Moszkvába érkezését, míg Kuricin 
Magyarországra indulása a Követi Kormányszék leitárj egyzéke szerint 6991-
ben (1482. szeptember 1. - 1483. augusztus 31.) történt. A két székváros közöt-
ti távolságot mintegy három-négy hónap alatt lehetett megtenni.54 Kuricin te-
hát legkorábban 1482 végén érkezhetett a magyar királyi udvarba a szövetségi 
szerződés orosz tervezetével, amely a két uralkodó eskünyilatkozatának kéz-

47 A közrendű családból származó Fjodor Kuricin a maga korának nagy formátumú, széles mű-
veltségű, szabadgondolkodó személyisége, a külügyeket irányító nagyfejedelmi hivatal egyik főtisztvi-
selője volt. 

48 Opiszi carszkovo arhiva i. m. 47. 
49 Baziljevics még nem használhatta a nem sokkal korábban felfedezett és 1949-ben publikált 

„XV század végi moszkvai nagyfejedelmi krónikakompozíciót", míg Horoskevics valamilyen okból ig-
norálta azt. Helyette egy 16. századi évkönyvet és egy 15. század végén - a 16. század elején keletke-
zett rosztovi gyökerű nem hivatalos évkönyvet citált. Ágoston az ún. „XV század végi rövidített kró-
nikakompozíció" szövegét tekintette elsődlegesnek, amely azonban magán viseli a „XV század végi 
moszkvai nagyfejedelmi krónikakompozíció" hatását. Szlovar knyizsnyikov i knyizsnosztyi Drevnyej 
Ruszi. Vip. 2. Cs. 2. (L-Ja). Leningrád 1989. 35. A magyar követ érkezésének és Kuricin elindulásá-
nak évszáma valamennyi említett évkönyvben azonos (6990). Az „évkönyv" és a „krónika" fogalmak 
az orosz középkor esetében szinonimák, mivel a Nyugat-Európában egymástól eltérő két műfaj is-
mérvei a keleti szláv kultúrkörben egy-egy művön belül is keverednek. A „krónikakompozíció" 
(szvod) textológiai szakkifejezés, amellyel olyan rekonstruált évkönyv-szövegeket jelölnek, amelyek 
korabeli elkészítéséhez több krónika fésűfogszerű egymásba szerkesztésére volt szükség. 

50 Szlovar knyizsnyikov i knyizsnosztyi i. m. 34. 
51 Testvériség és szeretet (bratsztvo i ljubov): A „testvériség" kifejezés a 15-16. századi nemzet-

közi szerződések orosz nyelvű szövegében olyan kölcsönös tiszteleten alapuló különleges viszonyra 
utalt, amely feltételezte a közös politikai érdekeket és az egyenrangú kapcsolatokat. A „szeretet" ki-
fejezés az országok közötti szoros együttműködés legmagasabb fokát jelölte. A. I. Filjuskin: Tyituli 
russzkih goszudarej. Moszkva-Szankt-Petyerburg 2006. 226., 228., 230. 

52 Betűhiány a lap szélének töredezettsége miatt. 
53 Moszkovszkij letopisznij szvod konca XV v. (Russzkije letopiszi T. 8.) Rjazany 2000. 449. 
54 Mátyás 1488. december 16-án Bécsben keltezett oklevelével Stibor orosz követ 1489. április 

9-én érkezett meg Moszkvába. PDSZ 171., 173. oszl. 



hezvétele után léphetett hatályba.55 Hazafelé Moldván keresztül utazott, ahol 
hosszabb időt töltött el, vagy erre kényszerült a török hadműveletek miatt.56 

Kuricin 1484-ben István moldvai vajda (1457-1504) udvarában tartózkodott 
Mátyás „emberével" együtt,57 majd tartósan nyoma veszett. Ebből a kronológi-
ából az tűnik valószínűbbnek, hogy az orosz külügyi főtisztviselő 1483 első felé-
ben jár ta meg a Magyarországra vezető utat, és az esztendő közepén-második 
felében jutott el „Nagy" Istvánhoz. 

A Követi Kormányszék levéltárának 1614. évi leltárjegyzéke a 6997-7015-
ös58 időszakban készült anyagokat tartalmazó „Császárkönyv" kapcsán a 7015. 
év után megemlíti: „Ugyanebben a könyvben van egy hozzátoldott füzet a 6996. 
esztendőről. [Bennne] Iván gyjak, Matyjas ugor király követének megérkezése 
Fjodor Kuzminszkijjal,59 valamint az uralkodó követének, Grigorej Zagrjaszkij-
nak elbocsátása az ugor királyhoz."^ Mai állapotában a „könyv" sajnos nem 
nyújt semmilyen további információt Zagrjaszkij missziójára nézve. Ilyen doku-
mentum nem szerepel az 1626. és az 1673. évi leltárjegyzékben sem. Zagrjaszkij 
kilétéről is csak találgatásokba bocsátkozhatunk.61 

Iván „gyjak" 1487 szeptemberében érkezett Moszkvába és 1488. július vé-
gén távozott onnan.62 A Balti-tengeren keresztül hajózott vissza, míg a nagyfe-
jedelem követe, Stibor a magyar diplomatával nagyjából azonos időben, de a 

55 A nemzetközi szerződések előkészítésének és hatályba léptetésének procedúrája, amely való-
színűleg bizánci hatásra alakult ki, a „kijevi állam" korától fogva kevéssé változott a keleti szláv kul-
túrkörben. A megállapodások megszövegezésére (mindkét fél nevében) a rutén székvárosokban ke-
rült sor a külföldi követek jelenlétében, akik a kiállított oklevelekből egy fejedelmi pecséttel hitelesí-
tett példányt kaptak, amellyel hazatértek. Az orosz tervezet kézhezvételekor a szerződő partner el-
készíttette és lepecsételtette a maga változatát, amelyre a keleti szláv követek előtt fölesküdött. Ez-
után a rutén diplomaták — fejedelmük nevében — szintén esküt tettek, és elhelyezték pecsétjüket a 
fogadó országban maradó oklevélen. Amikor a szerződés lepecsételt és esküvel megerősített idegen 
nyelvű példánya megérkezett a keleti szláv fejedelmi udvarokba, a két uralkodó közötti megállapodás 
hatályba lépett. A felek rendelkeztek a szerződés pecséttel hitelesített és idegen nyelven kiállított, 
valamint a saját nyelvű példányával is. A két változat frazeológiában és nyelvi fordulatokban eltérhe-
tett egymástól, de tartalmában és jelentésében nem — Sz. S. 

56 A törökök 1484 nyarán elfoglalták a két erődített moldvai kikötőt Kiliát (a Duna-delta északi 
ágánál) és Akkermant (a Dnyeszter torkolatában). 

57 Baziljevics, K. V. Vnyesnyaja polityika i. m. 248-250. 
58 A 6997. esztendőtől 7015-ig tartó időszak az 1488/89 és 1506/07 közötti éveknek felel meg. 
59 Fjodor (Fegyec) Kuzminszkijt az orosz nagyfejedelem valamikor 1484 vége és 1486 első fele 

között küldte Mátyáshoz azzal az üzenettel, hogy Moszkvában semmit sem tudnak Kuricin tartózko-
dási helyéről. PDSZ 159, 162, 167. oszl. 

60 Opiszi carszkovo arhiva i. m. 113. 
61 A Követi Kormányszék irataiból ismert egy Grigorej (Gridja) [Dmitrijevics?] Zagrjaszkij nevű 

személy, aki 1516-ban a német-római császárhoz indult követségbe (Opisz arhiva Poszolszkovo pri-
kaza 1626 i. m. 240.), és onnan 1517-ben tért vissza (PDSZ 193. oszl.). 1517. szeptember l-jén „őrpa-
rancsnok" (prisztav) minőségében Szmolenszkbe küldték a lengyel királytól érkező „litván" delegáció 
fogadására. 1517. október 29-én ugyancsak ő ment el abba a moszkvai udvarházba, ahol a „litván" 
követeket elszállásolták, hogy a Kremlbe kísérje őket (PDSZ 259. oszl.). Valószínűleg annak a nagyfe-
jedelmi udvarban szolgáló köznemesnek (dvorjanyin), Dmitrij Davidovics Zagrjazsszkijnak a rokona 
(talán fia?), aki 1493-ban, 1497-ben és 1500-ban Litvániában, 1517-ben Poroszországban teljesített 
követi megbízatást, valamint ilyen minőségben járt a krími tatároknál is (Rogozsin, Ny. M. Poszol-
szkije knyigi i. m. 190.). Dmitrej Zagrjazszkij 1488 nyarának végén Moszkvából Kolivanba kísérte 
Corvin Mátyás követét (PDSZ 164. oszl.). 

62 PDSZ 159, 163, 165. oszl. 



déli útvonalon (Krím-Moldva) indult el a magyar király udvarába.63 III. Iván 
üzenete, amelyet Stibor magával vitt Mátyáshoz, egyértelművé teszi, hogy az 
oklevél átadója az egyetlen 1488 nyarán Magyarországra delegált orosz követ 
volt: „Ezen oklevelünkre írnád meg a magad oklevelét, s [küldenéd vissza] hoz-
zánk ugyajiezzel az emberünkkel, aki elhozza neked ezt az oklevelet. Azt az embe-
rünket pedig magadnál ne tartóztasd, de bocsátanád el haladéktalanul, hogy a 
valachoknál lévő emberünkhöz utazzon, mivel egy emberünknek a valachoknál 
kell várnia őt. Az embered pedig, Iván gyjak, Németföldön keresztül kéredzke-
dett el tőlünk, s mi el is bocsátottuk hozzád, de vele küldtük saját emberünket, 
hogy átkísérje őt Livland földjén a tengerig. S megparancsoltuk az emberünk-
nek, hogy az emberedet, Ivánt, Livland földjén ültesse hajóra, és utasítottuk, 
hogy a tengeren kísérje el azon németekhez Lübeckig vagy más helyre, ahová az 
emberednek, Ivánnak szüksége lesz. Azonban nem küldtük el az emberünket 
hozzád ezen az úton az embereddel együtt. Azért, mert azt mondják, hogy ott, a 
tengeren túl, arra az útra bényúlnak a császár földjei és a közös ellenségünk, 
Kazimír lengyel király vejének földjei,64 s az emberünk nem mehetett hozzád az 
embereddel együtt azon az úton."65 Az Ivángyja/eot Kolivánig66 (és onnan Lübe-
ckig?) kísérő orosz megbízottat Dmitrej Davidov fia Zagrjazszkijnak hívták.67 

Következésképpen, Grigorej Zagrjaszkijnak — akit III. Iván „ugor királyhoz bo-
csátott követeként" aposztrofált a leltárjegyzék — Iván gyjak hazaindulása, azaz 
1488 júliusa előtt, illetve 1487. szeptember 1. u tán kellett ú t ra kelnie.68 

A kiváló orosz kutató, Nyikolaj Rogozsin indoklás és kommentár nélkül 
1486-ra datálja Grigorej Zagrjazsszkij Magyarországra küldését.69 Ennek a hi-
potézisnek (ha nem elírásról van szó) egyedüli magyarázata a korban követett 
hivatali gyakorlat lehet. A „füzeteket" tematikus rendben állították össze, te-
hát Zagrjaszkij missziójának — akár megelőzte Iván gyjak megérkezését, akár 
követte azt — kapcsolatban kellett lennie a magyar diplomata megbízatásával. 
Iván egyetlen céllal jelent meg Moszkvában, meg akarta tudni, hogy a megerő-
sítő okmányt hozó Kuricin elérte-e az orosz fővárost,70 ennek hiányában vi-
szont tisztázni, hogy a nagyfejedelem elkötelezett-e még a Jagelló-ellenes szö-
vetség mellett.71 Másra nem volt felhatalmazása, ami kiváltotta III. Iván 
rosszallását, aki konkrét hadicselekmények hírét szerette volna hallani tőle a 
Kremlben oly hőn óhajtott magyar-lengyel frontvonalról.72 

6 3 Uo. 168. 
64 Értsd: a stettini herceg birtokai. 
65 PDSZ 167-168. oszl. 
66 Kolivan: Tallinn (németül Reval) korabeli orosz neve. 
67 PDSZ 164. oszl. 
6 8 A 6996. év 1487. szeptember 1-től 1488. augusztus 31-ig tartott. 
69 Rogozsin, Ny. M. Poszolszkije knyigi i. m. 123. 
70 Kuricin visszatérésének időpontja ismeretlen. Iván „gyjak" Moszkvába érkezésekor (1487. 

szeptember) már egyike volt azoknak, akik a magyar követet fogadták, és tárgyaltak vele. PDSZ 161. 
oszl.; Baziljevics feltételezése szerint Kuricin 1486 végén vagy 1487 elején lehetett ismét az orosz fő-
városban. Baziljevics, K. V Vnyesnyaja polityika i. m. 250.: 3. jegyz. 

7 1 PDSZ 159-161. oszl. 
72 Baziljevics, K. V. Vnyesnyaja polityika i. m. 251. 



Ha a Hunyadi Mátyás és III. Iván közötti levélváltások — Konsztantyin 
Baziljevics és Ágoston Magdolna által rekonstruált „menetrendjébe" — illeszt-
jük Grigorej Zagrjaszkij eddig homályban rejtőző magyarországi utazását, és 
találgatásokba bocsátkozunk annak célját illetően, akkor a fent vázolt körül-
ményekből kifolyólag arra gondolhatunk, hogy az orosz követ feladata a ma-
gyar király tájékoztatása lehetett Fjodor Kuricin kiszabadulásáról. Mátyás és 
III. Iván egyaránt aggódtak a szövetségi szerződés okmányaival utazó külügyi 
főhivatalnok eltűnése miatt. A két uralkodó Kuricin szabadlábra helyezése ér-
dekében tett közös erőfeszítéseire enged következtetni Iván „gyjak" közlése: 
„O királyi felsége erre azt mondja, amint legelőször tudomást szerzett a szeren-
csétlenségről, mely Fjodor Kuricint érte a török császár [értsd: szultán] részéről 
Belegrádban,13 azon nyomban elküldetett miatta a török császárhoz, hogy bocsá-
taná el őt szépszerével. A császár pedig megírta O királyi felségének, hogy mi-
helyt legelőször megtudta, milyen dolog [történt] azzal az emberrel, tüstént sza-
badon bocsátotta, és Mengli Girej krími kán kezébe adta... Úgyszintén, legelő-
ször is azt mondja O királyi felsége, ha Fjodor Kuricin még nem érkezett meg, s 
ha még a török császárnál lenne, akkor egész Törökföldön kerestetni és fürkész-
ni akarja, miként tudná [a szultán] szépszerével és jó egészségben elbocsátani 
hozzád, a fivéréhez, a nagy fejedelemhez..."14 1486 márciusában III. Iván a Krímbe 
küldött követén keresztül fejezte ki köszönetét Mengli Girejnek amiatt, hogy a 
kán elhozatta a török szultántól Kuricint és kíséretét, majd útnak indította 
őket Moszkvába.75 A Grigorej Zagrjaszkij missziójával kapcsolatos körülmé-
nyek — még ha a hipotézis szintjén is, de — ismételten rámutatnak, hogy Hu-
nyadi Mátyás és III. Iván kölcsönösen nagy jelentőséget tulajdonítottak szövet-
ségüknek. A két uralkodó kapcsolattartásának intenzitása is alátámasztja ezt. 

A magyar és az orosz udvar többszöri követváltásának utóéletéhez továb-
bi adalékot nyújt a nagyfejedelmi levéltár valamikor 1572 és 1575 között76 

összeállított leltárjegyzéke, mely 227. lapjának hátoldalára a következőket ír-
ták: „7. fiók. Benne pedig Matyjas ugor király szerződésének oklevele és Iván 
nagyfejedelem oklevelének másolata, valamint ugyancsak Matyjas király 2 el-
küldött (ok)levele, meg Vlagyiszlav,77 ugor király elküldött (ok)levele."18 A „7. 
fiók" szavak fölé valaki odaírta: „Iván79 könyvei szerint az uralkodónál80 van a 
kincstárban".81 Eszerint Hunyadi Mátyás király III. Iván részére kiállított négy 
vagy öt82 diplomája közül az 1547. és az 1571. évi moszkvai tűzvészt követően 

73 Belegrad: Akkerman. 
74 PDSZ 159., 160. oszl. 
75 Szbornyik Imperatorszkovo Russzkovo isztoricseszkovo obscsesztva T. 41. Szankt-Petyer-

burg 1884. 47. 
76 Opiszi carszkovo arhiva i. m. 8-9. 
77 (Jagelló) II. Ulászló cseh (1471-) és magyar (1490-1516) király. 
78 Opiszi carszkovo arhiva i. m. 18. A forrásban: f. 227v. (1. 227 ob.) 
79 Iván Mihajlovics Viszkovatij gyjak, a Követi Kormányszék vezetője (1549-1562). Kivégezték 

1570-ben. Az 1547. évi tűzvész után ő irányította a cári archívum leltárának elkészítését. 
80 IV Iván nagyfejedelem (1533-1584), 1547-től cár. 
81 Opiszi carszkovo arhiva i. m. 18. 
82 A szövetségi szerződés magyar ajánlata 1482-ben érkezett Moszkvába (PDSZ 161. oszl.), a ra-

tifikálással egyenértékű eskünyilatkozatot (1483?) Kuricin hozta el Magyarországról (PDSZ 161. 



három még megvolt. Különlegesen fontosnak tarthat ták azokat, ha a leltárjegy-
zék elkészítése után a cár ideiglenesen magához vette őket.83 

III. 

A német-orosz diplomáciai érintkezés Nikolaus Poppel „lovag" második 
moszkvai látogatásával (1489. január - 1489. március) vette kezdetét.84 Mivel a 
breslaui születésű, művelt udvarnok korábban nemesi címet, majd közvetlenül 
az európai körútra indulása (1483) előtt palotagrófi rangot kapott III. Frigyes 
német-római császártól (1440/52-1493), a szakirodalomban hagyományosan a 
Habsburgok diplomáciai erőfeszítéseit sejtik a „lovag" bevallottan magánjelle-
gű utazgatásai mögött.85 Valószínűleg ugyanaz a motiváció vezette Moszkvába, 
mint ami Mátyást a Jagelló-ellenes együttműködés aláírására késztette: a ma-
gyar trónutódlás bizonytalansága. 

III. Iván azonban tartózkodóan reagált. Követeinek viszontlátogatása Frank-
furtban, 1489 júliusában az általános tájékozódást szolgálta, különös tekintet-
tel annak megállapítására, hogy milyenek az erőviszonyok a Habsburgok, a Ja-
gellók és Hunyadi Mátyás között. Orosz részről határozottan elutasították az 
alárendeltség bármilyen formáját a kétoldalú kapcsolatokban, és a tárgyalások 
során nem léptek túl — a Poppel által korábban felvetett — általános „barátság 
és szeretet"86 formula hangoztatásán.87 A kölcsönös puhatolódzás periódusában 
III. Iván nem akarta veszélyeztetni a magyar királlyal végre tető alá hozott, szá-

oszl.). Mátyás 1488-ból származó levelét — melyet az 1851. évi forráskiadásban publikáltak — Stibor 
nyújtotta át III. Ivánnak. Ebben a magyar uralkodó megerősíti elkötelezettségét a szövetség mellett, 
és kilátásba helyezi a lengyel király elleni hadműveletek mielőbbi megkezdését.(PDSZ 171-172. 
oszl.). Az utóbbi levélről egy orosz külügyi tisztviselő bejegyzése így informál: „Magát ezt az oklevelet 
az ugor király szerződésének okleveléhez tették le." (PDSZ 171. oszl.) Kiiment magyar követ (Moszk-
vába érkezése valamikor 1484-1486 eleje között) nagy valószínűséggel, Iván „gyjak" pedig egészen 
biztosan vitt oklevelet magával Mátyástól (PDSZ 165-166. oszl.). 

83 Mátyás oklevelei vagy 1547 és 1549 között kerülhettek átmenetileg a cár magánlevéltárába, 
ahonnan 1572/75 előtt visszatértek az „állami" archívumba, vagy az 1572/75. évi leltár összeállítása 
után. 1568-tól 1576-ig Alekszandrovszkaja szlobodában (IV Iván korabeli udvartartásának helyszí-
nén) egy grandiózus világkrónika készítésének munkálatai folytak, amelyhez hivatalos dokumentu-
mokat is felhasználtak. Másfelől Báthory István erdélyi fejedelmet (1571-1586) a krakkói országgyű-
lés 1575. december 14-én lengyel királlyá és litván nagyfej edelemmé választotta. Báthory — titkolt 
szándéka szerint — a jogara alatt akarta egyesíteni Magyarországot és a Rzeczpospolitát. L. Veress 
Endre\ Báthory István Habsburg-ellenes politikája. In: Csatári Dániel: Veress Endre emlékezete. 
Veress Endre: Báthory István Habsburg-ellenes politikája. (A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadvá-
nyai 16.) Gyula 1960. 19., 23-24. 

84 Poppel először 1486-ban — saját bevallása szerint — kíváncsiságból „magánúton" járt Moszk-
vában. Az orosz hatóságok lengyel kémnek vélték. Tapasztalatairól beszámolt III. Frigyes német-ró-
mai császárnak (1440-1493), aki hivatalos megbízólevéllel visszaküldte, hogy puhatolja ki, elfogad-
na-e a nagyfejedelem vazallusi státust (koronát) vagy házassági kapcsolaton keresztül valamilyen 
alárendelt szövetségesi viszonyt. PDSZ 6., 9., 10-12. oszl.; Baziljeuics, K. V. Vnyesnyaja polityika i. m. 
256-264. 

85 Vö. Paul Karge: Kaiser Friedrich's III und Maximilian's I. Ungarische Politik und ihre 
Beziehungen zu Moskau. Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 9. (1893) 265.; Baziljeuics, 
K. V. Vnyesnyaja polityika i. m. 256.: 1. jegyz., 258.: 2. jegyz. 

86 PDSZ 9., 16., 17. oszl. 
87 Források híján a frankfurti tárgyalások tartalmára csak az orosz követutasításokból lehet kö-

vetkeztetni. Baziljeuics, K. V. Vnyesnyaja polityika i. m. 264-266. 



mára elsődleges fontosságú Jagelló-ellenes együttműködést. Az orosz delegáció 
vezetőjének, Geórgiosz Tarkhaniotisznek88 adott utasítása leszögezte: „Ha 
ugyanabban az időben, amikor a császárnál lesz, úgy adódik, hogy az ugor ki-
rály embere [is] a császárnál tartózkodik, s rátalál, és beszélgetni kezd vele 
'Hogy van most az uralkodótok a lengyel királlyal, járnak-e követek közöttük V, 
és [akkor] Jurij [ekként] szóljon: Követek a határok dolgában járnak közöttük, 
amit pedig az uralkodónk az uralkodótoknak, Matyiasnak, az ugor királynak 
mondott, azt be is tartja,"89 A megfogalmazásból kitűnik, hogy a „Görögnek" 
kerülnie kellett a „szövetség" szó használatát. III. Frigyes udvarában nyilván 
tudtak a magyar-orosz megállapodásról, hiszen a követek gyakran a német bi-
rodalom területén keresztül utaztak, de nem biztos, hogy rendelkeztek ponto-
sabb információval annak tartalmáról, ráadásul a Bécset és Alsó-Ausztriát, va-
lamint több stájer és karintiai várat megszállva tartó Mátyás éppen tárgyaláso-
kat folytatott a császár fiával, Miksa római királlyal, akihez az orosz delegáció 
szintén akkreditálva volt. 

A Habsburgok 1490 nyarán, közvetlenül Hunyadi Mátyás halála (1490. 
április 6.) után jelentették be III. Iván előtt igényüket Szent István koronájá-
ra.90 Miksa császár követe, Georg von Thurn91 „doktor" Moszkvában kifejezte 
reményét, hogy „a [császár és a nagyfejedelem közötti] barátság... megerősödik 
és megszilárdul, és beteljesül igaz és közvetlen kötéssel a lengyel király és mások 
ellen, akik akadályozni akarják a római király őfelségét jogos és valódi atyai 
[földje] és öröksége, a Magyar Királyság megszerzésében".92 Thurn ehhez hozzá-
fűzte, hogy uralkodója valamennyi egyéb dolgát odahagyva kész „a mindenható 
Isten segedelmével, a maga erejéből és igyekezetével, valamint Ofelséged segítsé-
gével, akár szelíd módon békével, akár erős kézzel haddal [Magvarországot] ma-
gához venni."93 A javaslat jóindulatú fogadtatása után a német követ konkreti-
zálta, hogy megbízója a cseh királlyal, illetve Kázmér bármely másik fiával 
szemben óhajtaná III. Iván fegyveres támogatását, abban az esetben is, ha azok 
állítása szerint az „ugorok hívják" őket. A nagyfejedelem elsősorban a lengyel 
királyra támadva tudná a közös sikert előmozdítani.94 Ura elkötelezettségének 
alátámasztására Thurn titokban megkérte III. Iván egyik leányának kezét 
Miksa számára.95 

Az ajánlat oly vonzónak tűnt, hogy — a tárgyalópartner felvetésére — III. 
Iván hajlandónak mutatkozott orosz csapatokat ígérni a flandriai hadszíntérre, 

88 Tarkhaniotisz (a 10. század óta Bizáncban használt újgörög kiejtés szerinti átírással): Az 
orosz forrásokban Georgij Trahanyiot vagy Jurij Grek. Bizánci származású arisztokrata, aki családjá-
val együtt Zóé Palaiologina (III. Iván felesége) kíséretében került a moszkvai udvarba. 

89 PDSZ 19. oszl. 
90 Az 1490-1508 között keletkezett orosz követjelentések és külügyi iratok magyarországi vo-

natkozású információinak rövid összefoglalását 1. Ny. A. Kazakova: Zapadnaja Jevropa v russzkoj 
piszmennosztyi XV -XVI vekov. Leningrád 1980. 74-79. 

91 Az orosz forrásokban Jurij Delator. A császári udvarban 1489 nyarán vele „lombard" nyelven 
tárgyaló Tarkhaniotisz „della Torre"-ként emlegette, ami az orosz névalak forrása lett. Baziljeuics, 
K. V Vnyesnyaja polityika i. m. 266.: 2. jegyz. 

92 PDSZ 28. oszl. 
9 3 Uo. 28. 
94 Uo. 29. 
95 Uo. 30. 



ahol Miksa szembekerült a francia királlyal Burgundia birtoklása miatt.96 A 
szövetségi szerződés pontjait a moszkvai külügyi hivatalnokok fogalmazták, de 
a nagyfejedelmi aranypecsét ráfüggesztése előtt felolvasták Miksa követének.97 

Útban hazafelé Thurn megpróbálta a vele együtt utazó orosz diplomatá-
kat meggyőzni arról, hogy a szerződést át kellene dolgozni. Először arra hivat-
kozott, hogy nem a szövetségi megállapodás becikkelyezése céljából küldték 
Moszkvába, csak a nagyfejedelem ez irányú együttműködési készségének kipu-
hatolására és az eljegyzés előkészítésére.98 Azután közölte, hogy a náluk meg-
honosodott procedúra kizárja előre elkészített, ráadásul uralkodói pecséttel 
megerősített tervezetek előterjesztését a császár vagy a római király elé jóváha-
gyásra, és konkrétan kifogásolta két passzus hiányát. Szerinte be kellett volna 
illeszteni a szövegbe, hogy egyik uralkodó sem köt különbékét a másik előzetes 
értesítése nélkül Kázmérral, valamint azt, hogy a szerződő felek egyikének ha-
lála esetén a másik kötelező érvényűnek ismeri el magára nézve az egyesség 
pontjait az elhunyt gyermekei (a trón örökösei) tekintetében is.99 

III. Iván úgy értékelte, hogy a német követ szándékosan akadályozza a 
szövetség ügyének nyélbe ütését, mert uralkodója valójában nem is óhajt meg-
egyezni, vagy éppenséggel más — a Kreml számára előnytelenebb — feltétele-
ket akar kicsikarni. A nagyfejedelem viszont nem szerette volna elszalasztani a 
kedvező alkalmat, hogy elveszített stratégiai partnere (Hunyadi Mátyás) helyé-
be újat találjon a lengyel-litván állam háta mögött. Követei útján azt üzente 
Miksának, kizárólag azért sietteti a szerződéskötést, hogy „a dolgod [a magyar 
korona megszerzése — Sz. S.] el ne húzódjon".100 Mivel a szövetség időtartama 
okán a szövegben az „életfogytig" megfogalmazás áll, ez kizárja különbéke meg-
kötését. Ha pedig a római király a „gyermekek" formulát mindenképpen szere-
peltetni kívánja, akkor állíttasson ki erről egy másik oklevelet, azt ő, azaz III. 
Iván azonnal jóváhagyja.101 Az utóbbi felvetés kapcsán a nagyfejedelem szándé-
kosan nem tért ki rá, hogy az orosz tervezet „örök szerződésről" beszélt. 

III. Iván a legnagyobb elővigyázatossággal igyekezett eljárni újsütetű „fi-
vérével" szemben. Arra kérte a római királyt, ha akad szerb vagy szlovén szár-
mazású írnoka, akkor a megállapodási javaslattal „szóról szóra" megegyező 
szláv nyelvű viszont-oklevelet állítasson ki, hogy az eredeti tervezet szövegével 
össze lehessen vetni, és csak akkor latin vagy német nyelven (orosz fordítással 
ellátva), amennyiben szlávul tudó hivatalnok hiányában nincs lehetősége a 
nagyfejedelem kérésének teljesítésére.102 

A Miksához tartó orosz követség 1491 kora tavaszán Lübeckből a követke-
ző jelentést küldte haza: „Amint Matyjas király megtért [Istenhez], Ugorföld 
három részre szakadt. Harmada Makszimjan király, harmada Matyjas ugor ki-
rály fia, harmada pedig a cseh király mögé állt. Makszimjan valamennyi embe-

96 Uo. 30 , 42. 
97 Uo. 51. 
98 Uo. 49. 
99 Uo. 49. 

100 Uo. 51. 
101 Uo. 51-52. 
102 Uo. 41. 



révei felfegyverkezett — vele azok az emberek is, [akik] Ugorföld [ama] harma-
dában [élnek], mely Makszimjannak jutott —, és elindult, hogy megszerezze 
egész Ugorföldet. A cseh király meg a másik oldalról ment megszerezni egész 
Ugorföldet. Azt mondják, uralkodó, mihelyt Matyjas ugor király fia meghallot-
ta, hogy két hatalmas uralkodó vonul ellene, és nem tud velük szembeszállni, 
megtanácskozva bizalmasaival, behódolt Makszimjan király előtt. Azt is mond-
ják, uralkodó, hogy Makszimjan király szeretettel fogadta, és kegyesen bánik 
vele. Azt mondják, uralkodó, hogy csata volt Makszimjan király és a cseh király 
között, s azt mondják, mindkét oldalon sok ember elesett. Makszimjan király 
felülkerekedett]. Bugyino [Buda] városát a király elfoglalta, és belételepedett. A 
cseh király pedig elvonult. Viszont Ugorföld azon harmadáról, mely harmad a 
cseh király alá adta volt magát, még nincs híradás, hogy kinek [a kezére] jutott. 
Ennek előtte, a Lübeckben tartózkodásunk alatt, uralkodó, számtalan hír kerin-
gett arról, hogy Makszimjan király elfoglalta Ugorföldet."103 

Hunyadi Mátyás halálakor a Habsburgok trónigényét — Bornemisza Já-
nos alkincstartó kivételével — senki sem támogatta Magyarországon. A nemes-
ség Corvin János, János Albert és Jagelló Ulászló között oszlott meg. Miksához 
akkor pártoltak, s kezdetben csupán az érdekeikben megsértett délvidéki és 
nyugat-dunántúli nagyurak, amikor 1490 októberében fegyveres csapatai élén 
betört az országba. Ettől kezdve tábora gyorsan növekedett. Miksa november 
végére Székesfehérvárig jutott . Buda augusztus óta a frissen megválasztott ma-
gyar király, II. Ulászló kezén volt. Kettejük között nem került sor csatára. 
Ulászló trónkövetelő öccsével, János Alberttel (későbbi lengyel királlyal) ütkö-
zött meg Kassánál 1490 decemberében, éppen akkor, amikor Miksa hadainak 
zömével már kivonult Magyarországról, mert elfogyott pénze. Az elfoglalt du-
nántúli városokban helyőrséget hagyott. Corvin János személyesen Ulászlóval 
egyezkedett, és végül hűséget esküdött neki. Igaz, 1490. október elején néhány 
Corvin-párti főúr titkos tárgyalásokat folytatott Miksával. Ennek nyomán el-
terjedt, hogy Mátyás fia arra készül, hogy átálljon a római királyhoz, de ez 
rémhír maradt.104 

A Moszkvából érkezett delegáció tagjai nem tudtak németül, ami eleve 
megnehezítette a magyarországi helyzetről Lübeckben terjedő pletykák össze-
gyűjtését és valóságtartalmának mérlegelését. A jelentésből azonban kirajzoló-
dik az események Habsburg-érdekek szerinti tudatos interpretálásának ten-
denciája, ami nem lehet véletlen, hiszen ezek az információk jórészt a római ki-
rály emberétől, Georg von Thurntól származtak, aki a követek fogadására jött a 
városba. 

Az orosz küldöttség 1491. március 22-én érkezett meg Miksa akkori tar-
tózkodási helyére, Nürnbergbe. A római királynak „megtetszett" a szerződés. 

103 Uo. 63-64. 
104 a Mátyás halálát követő időszak magyarországi eseménytörténetének részletesebb fel-

dolgozását nyújtja Kubinyi András: Két sorsdöntő esztendő (1490-1491). Történelmi Szemle 33. (1991: 
1. sz.) 1 -54 , vö. még E. Kovács Péter: Miksa magyarországi hadjárata. Történelmi Szemle 37. 
(1995: 1. sz.) 35-50. és újabban Neumann Tibor: Bátori István politikai szerepe II. Ulászló uralko-
dása alatt (1490-1493). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 44. (2009: 1. sz.) 83-127. 



Kiállíttatta a maga példányát,105 rátétette a pecsétjét, és III. Iván követeinek je-
lenlétében felesküdött az oklevelekben foglaltak végrehajtására. A Tarkhanio-
tisz vezette delegáció jelentése, mely a június 23-ai távozásukat megelőzően 
kelt, így összegezte a magyarországi helyzetet: „Uralkodó! Makszimjan király 
Ugorföld megszerzése [ügyében fáradozik]. Előttünk négy nappal érkezett meg 
Nürnbergbe Ugorföldről, uralkodó, hogy találkozzon a fejedelmekkel, és segítsé-
get kérjen tőlük. A fejedelmek pedig, uralkodó, mindnyájan megjelentek nála 
Nürnbergben, és nekiláttak segíteni neki. [Egyesek], uralkodó, elküldtek embe-
reket toborozni, más fejedelmek viszont, uralkodó, maguk mennek vele. Azt mond-
ják, uralkodó, hogy elfoglalta Belgorodot [Székesfehérvárt], ahol, uralkodó, a 
királyokat koronázzák, nyolc mérföldig Bugyintól. Azt mondják, uralkodó, hogy 
sok más kisebb vái'ost [is] bevett. A hadvezérei, uralkodó, az egész sereggel most 
is Ugorföldön harcolnak. Mondják, uralkodó, hogy amióta [itt] tartózkodunk, öt 
vagy hat kisebb várat elfoglaltak. A cseh királyról pedig azt mondják, uralkodó, 
hogy szintén Ugorföldön, Bugyinban van, de nem merészkedik ki a városból, 
uralkodó, [mert] csekély az ereje,"106 

A jelentés első fele ezúttal megfelelt a valóságnak, ám Miksa hadisikerei-
nek ecsetelése az 1490 őszi-téli állapotokat tükrözte. 1491 tavaszán a Nyu-
gat-Dunántúl még a római király kezén volt, a nyár folyamán azonban Ulászló 
hadai visszavívták, és így Miksa zsoldosai teljesen kiszorultak Magyarország-
ról. A „cseh király", akit a rákosi országgyűlés 1490 júliusában megválasztott, 
szeptemberében pedig Székesfehérváron megkoronáztak, magabiztosan moz-
gott az ország egész területén, háta mögött tudva saját csapatain és a magyar 
nemesi felkelésen kívül a „fekete sereg" támogatását is. 

Hunyadi Mátyás a szövetségi szerződés hatályba lépése előtt nem kapott 
ajándékot III. Ivántól.107 Azt követően viszont fényűző trófeával lepték meg, ne-
vezetesen egy különleges fekete cobolyprémmel. Az állat bearanyozott karmai 
között mind a négy lábán összesen húsz nagy méretű, „tiszta" gyöngyszemet 
tartott.108 Miksát az oroszok egyelőre egy negyven gereznát számláló cobolykö-
tegre és egy vadászsólyomra érdemesítették.109 A kilátásba helyezett rokonság 
miatt Zóé Palaiologina (a nagyfejedelem felesége) nevében is átadtak neki egy 
negyven darabos cobolyköteget és egy vég színes selyemszövetet.110 A protokoll-
ajándék szerénysége azt jelezte, hogy Moszkvában óvatos derűlátással tekintet-
tek a kétoldalú kapcsolatok felvirágoztatása elé. 

III. Iván nagyfejedelem és Miksa római király 1491. április 22-én ratifikált 
szövetségi szerződése együttműködésük célját így fogalmazta meg: „Szeretett fi-
vérünk, ha Isten segedelmével nekifogsz megszerezni atyai [örökséged], a Kijevi 
Nagyfejedelemséget, mely az uralmad alatt álló orosz földekhez tartozik, s me-

105 Valószínűleg német nyelven orosz fordítással — Sz. S. 
106 PDSZ 64-65. oszl. 
107 A tatároktól átvett orosz diplomáciai protokoll ezt megkövetelte volna. 
108 PDSZ 171. oszl. 
109 A legértékesebb cobolyprémeket darabonként, a kevésbé drága gereznákat negyvenes köte-

gekbe összefűzve ajándékozták oda. Rogozsin, Ny. M. Poszolszkije knyigi i. m. 96. Ez utóbbi volt a 
fejedelmeknek járó szokványos ajándék. 

110 PDSZ 35. oszl. 



lyet Kazimer király és gyermekei birtokolnak, adj hírt nekünk, s fent nevezett 
Kazimer király és gyermekei ellen megsegítünk téged, igaz módon, álnokság 
nélkül. Csakúgy mi is, mihelyt hozzálátunk, hogy megszerezzük magunknak 
atyai [örökségünket], az Ugor Királyságot, miként már bele is fogtunk, de Kazi-
mer lengyel király és fia, a cseh király, vagy ifjabb gyermekei akadályozni kezde-
nek bennünket, hogy maguknak szerezzék meg az Ugor Királyságot, ahogyan 
akadályoznak is, mi ugyanúgy hírt adunk neked, és te a fent nevezett király és 
gyermekei ellen megsegítesz bennünket, igaz módon, álnokság nélkül... Mi pe-
dig, teveled, a fent nevezett Kazimer király és gyermekei ellen kötésünkben egyek 
leszünk éltünk végéig. Ekként te is, a fent nevezett Kazimer lengyel király és 
gyermekei ellen kötésünkben egy legyél velünk élted végéig."m 

A szerződés pontjai egyetlen kivételtől eltekintve csaknem „szóról szóra" 
megegyeztek a moszkvai szövegtervezettel. Apróbb eltérések csupán néhány 
udvariassági formula szerepeltetéséből, és a megfogalmazásnak — a magyaror-
szági helyzet változását követő — aktualizálásából adódtak. A Kreml falai kö-
zött kidolgozott ajánlat a 14. század közepe óta Litvánia részét képező Kijevi 
Nagyfejedelemség kapcsán leszögezte, hogy annak tartományai de jure III. Ivánt 
illetik: „mely orosz földek urai mi vagyunk".112 Ezen a helyen a végleges változat a 
„mely az uralmad alatt álló orosz földekhez tartozik" formulát alkalmazta.113 A ja-
vasolt és az aláírt szöveg egyaránt III. Iván „atyai örökségének" (otyecsesztvo) 
nyilvánította a Kijevi Nagyfejedelemséget. Ennek becikkelyezése a területi kö-
vetelés jogi alapjának elismertetését jelentette. A lényeges különbség abból 
adódott, hogy a moszkvai tervezet „örök szerződés" (vecsnoje dokoncsanyije) 
aláírását irányozta elő,114 mely kitétel a Nürnbergben ratifikált okiratból kima-
radt. Az orosz diplomaták ugyanitt szembesültek azzal a ténnyel, hogy Miksa 
már eljegyezte a bretagne-i herceg leányát.115 

Hunyadi Mátyás és III. Iván szövetségi szerződésének szövege sajnos nem 
maradt fenn vagy legalábbis napjainkig még nem került elő. Pontjaira csak a 
követváltások során keletkezett iratok tartalmából lehet következtetni. Az ok-
levelek kiállításakor az orosz külügyi gyakorlatban — éppúgy, mint más orszá-
gok esetében — nagy szerep jutott a precedenseknek és a formuláréknak. Emi-
att joggal feltételezhetjük, hogy éppen a magyar-orosz együttműködési megál-
lapodás szolgált mintául a Miksával kötött egyezmény megszövegezésekor. 

A fenti hipotézis gondolatmenete regresszív érvényességgel is működtet-
hető. A magyar-orosz kontraktus azon helyén, ahol a római király számára írt 
tervezetben az „örök szerződés" szókapcsolat szerepel, egy rövidebb hatályú el-
kötelezettséget rögzítő kifejezés állhatott. III. Iván 1488. július 29-én kelt okle-
vele, amelyet Mátyásnak küldött, így fogalmaz: „a keresztet is megcsókoltad előt-

111 Uo. 67-68. 
112 A III. Iván nevében szerkesztett szövegben: „nasevo Goszudarsztva Russzkih zeml" (PDSZ 
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113 A ratifikált oklevélben: „csto tyjanyet k tvojemu Goszudarsztvu Russzkih zeml" (PDSZ 67. 
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115 Uo. 64. Az eljegyzésre 1489-ben került sor. 



tünk116 [fölesküdvén] ama oklevelekre, mely okleveleket egymás között megírtunk, 
és a gyermekekre [nézve] is megerősítettünk".117 Úgy tűnik, mintha a magyar és az 
orosz udvar „stratégiainak" szánta volna a Kázmér elleni szövetséget. 

Mivel törvényes házasságból Hunyadi Mátyásnak nem született gyerme-
ke, 1482 körül úgy határozott, előkészíti törvénytelen fia, Corvin János utódlá-
sát. Egyre nagyobb birtokadományokhoz juttatta,118 de a trónörökléséről hiva-
talosan csak 1485 tavaszán nyilatkozott először egy Milánóba küldött diploma-
táján keresztül.119 A nyilvánosság előtt ez év júniusában tár ta fel szándékát, 
amikor Bécs polgárságát arra ösztönözte, hogy a fiára is felesküdjön.120 Antonio 
Bonfmi szintén a Habsburg-székváros elfoglalása utáni időszakhoz kapcsolva 
említi, hogy a követek számára rendezett audienciákon, igazságszolgáltatás al-
kalmával, miséken és ünnepeken Corvin János atyja jobbján kapott helyet.121 

Iván „Molodoj' (III. Iván első feleségétől származó gyermeke) 1471-től atyja 
társuralkodója lett. 

A magyar-orosz szövetségi szerződést 1482/83-ban dolgozták ki. Mátyás 
1488. december 16-án a moszkvai nagyfejedelemhez írt levelének másolata nem 
említette Corvin Jánost vagy Iván „Molodojt". A trónusok kijelölt várományo-
sai nem szerepelnek a nagyfejedelem szavait megörökítő dokumentumokban 
sem. Ellenben a magyar követ, Iván „gyjak" fogadásakor Fjodor Kuricin főtár-
gyaló, majd a búcsúztatásakor III. Iván szájából egyaránt elhangzott „a gyer-
mekekre [nézve] is megerősítettünk" formula, sőt bekerült III. Iván Mátyásnak 
küldött levelébe is.122 E kifejezés használata a Mátyás és III. Iván közötti diplo-
máciai érintkezés fennmaradt dokumentumaiban csak az orosz félhez köthető, 
magyar részről egyszer sem fordult elő, igaz nem is protestáltak miatta. 

Alekszandr Filjuskin a közelmúltban rámutatott , hogy a 14-15. századi 
orosz fejedelmek egymás közötti szerződéseinek jogi terminológiája nagyon ha-
sonlít, vagy egyenesen megegyezik a moszkvai állam uralkodói által a 15-16. 
században kötött nemzetközi egyezményekben előforduló kifejezésekkel.123 Ál-
lításának bizonyításakor a „szeretet", „testvériség", Jó" fogalmak, illetve az el-
lentétpárjaik alkalmazásából indult ki. Hasonló jelenséggel találkozunk a szer-
ződések hatályának — számunka lényeges és érdekes — „gyermekekre" történő 
kiterjesztése esetében. 

III. Iván az Eszakkelet-Ruszban (a Volga és az Oka folyók közötti térség-
ben) uralkodó keleti szláv fejedelmekkel kialkudott szinte valamennyi fennma-
radt megállapodásának szövegébe belefoglaltatta, hogy partnere a nagyfejede-
lem „gyermekeire" vonatkozólag szintén érvényesnek ismeri el az egyezményt. 
Ilyen egyoldalú kötelezettséget vállalt magára Sándor litván nagyfejedelem 

116 A nagyfejedelem követe (ez esetben Fjodor Kuricin) az uralkodó személyét szimbolizálta. 
117 PDSZ 166. oszl. 
118 Engel Pál: A magyar világi nagybirtok megoszlása a XV században. 2. (befejező) közlemény. 

Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. 5. (1970) 301.; Kubinyi A.: Mátyás király i. m. 112-113. 
119 Magyar Diplomacziai Emlékek Mátyás király korából 1458-1490. III. Bp. 1877. No. 37. 

39-44.; Teke Zsuzsa: Mátyás, a győzhetetlen király Bp. 1990. 182. 
120 Karl Nehring: Mátyás külpolitikája. Történelmi Szemle 21. (1978.) 435. 
121 Antonio Bonfini: A magyar történelem tizedei. Ford. Kulcsár Péter. Bp. 1995. 872. 
122 PDSZ 161., 163., 166. oszl. 
123 Filjuskin, A. I. Tyituli i. m. 221-222. 



(1492-1506) is 1494-ben a III. Ivánnal szemben elvesztett határháborút lezáró 
békeszerződésben: „IIa eljő Isten akarata, s az Úr elsőként téged vesz magához e 
világból, én pedig életben maradok, a gyermekeid [uralma] alatti atyai birtoka-
id [területi épségét] tiszteletben kell tartanom, meg nem sérthetem..."124 E sorok 
csaknem szó szerint megegyeznek a Georg von Thurn által 1490 augusztusá-
ban hiányolt passzussal.1'25 Más orosz fejedelmek egymás közötti kötelezettség-
vállalása szintén kiterjedhetett a szerződő fél fiaira.126 Iván rjazanyi nagyfeje-
delem és testvére, Fjodor részfejedelem 1496. évi megállapodása kimondta: „S 
egy légy velem mindenben... élted végéig, bármiféle ellenséggel szemben, és a 
gyermekeid is a gyermekeimmel,"127 III. Iván biztosítani akarta a moszkvai 
nagyfejedelmi birtokok sértetlenségét és a dinasztikus utódlást. E gyakorlat 
dokumentálható mintáinak nyomait keresve az 1370-es évtizedig nyúlhatunk 
vissza Eszakkelet-Rusz oklevélkiadási tradíciójában.128 

Úgy tűnik tehát, hogy a „gyermekekre [nézve] is megerősítettük" formula 
orosz kezdeményezésre került Hunyadi Mátyás és III. Iván szövetségi szerződé-
sének szövegébe. A fennmaradt forrásokban olvasható nyelvtani alakból nem 
állapítható meg, hogy a megfogalmazás csupán III. Iván fiaira vonatkozik vagy 
Corvin Jánosra úgyszintén. A kontextusból ítélve a formula kölcsönös érvényűnek 
látszik, ám a fentebb elmondottak alapján mégis azt tartom valószínűbbnek, hogy 
csak a nagyfejedelem gyermekeire utaltak vele az orosz-magyar kontraktusban. 

Hunyadi Mátyás 1486 szeptemberében találkozott Ulászló cseh királlyal, 
és szívélyes légkörben megvitatták a német-római császár elleni közös fellépés 
lehetőségét. 1489 tavaszán a magyar uralkodó titkos tárgyalásokat folytatott 
Kázmér lengyel királlyal a törökök elleni együttműködésről, illetve arról, hogy 
Kázmér lemondjon Ulászló cseh király (a fia) magyar trónigényének támogatá-
sáról. A lengyel-litván állam elleni „stratégiai" vagy „örök" szövetség összeko-
vácsolására irányuló erőfeszítések Moszkvából indultak ki, de egyelőre elbuk-
tak a közép-európai dinasztikus hatalmi játszmák szereplőinek „reálpolitiká-
ján", mely a manőverezési képesség és a rugalmas reagálás lehetőségének megőr-
zését fontosabbnak tartotta a hosszú távú elkötelezettségnél. A korszak nemzet-
közi diplomáciáját az álnokság, hitszegés és hazudozás jellemezte.129 Az orosz szö-

124 Duhovnie i dogovornie gramoti velikih i ugyelnih knya'zej XIV - XVJ Vv. Moszkva-Lenin-
grád 1950. Nr. 83. 332. (a továbbiakban: DDG) 

125 Thurn — egyebek mellett — tudott valamilyen szláv nyelven, ezért választották éppen őt 
moszkvai követnek. Ismerhette a keleti szláv szerződéskötési szokásokat is. 

126 L. pl. III. Iván szerződéseit Andrej uglicsi fejedelemmel 1481-ben és 1486-ban, Mihail 
verejai és beloozerói fejedelemmel 1482-ben. DDG. Nr. 72., 75., 82. 

127 DDG. Nr. 84. 332. 
128 1 3 74/75 körül Vlagyimir szerpuhovi fejedelem szerződésbe foglalt kötelezettséget vállalt 

arra nézve, hogy ő és gyermekei nem fognak igényt tartani sem Dmitrij „Donszkoj' moszkvai feje-
delem és „vlagyimiri nagyfejedelem", sem Dmitrij gyermekeinek földbirtokaikra. DDG. Nr. 7.; 1375 
őszén Mihail tveri nagyfejedelem a gyermekei és a fivérei gyermekei nevében is megesküdött 
Dmitrij „Donszkoj' előtt, hogy soha többé nem aspirál sem ő, sem bárki az utódai közül az Eszak-
kelet-Rusz feletti hegemóniát biztosító „vlagyimiri nagyfejedelmi" címre. DDG. Nr. 9.; Az utóbbi 
oklevél magyar fordítását 1. A középkori orosz történelem forrásai. Szerk. Szili Sándor. Bp. 2005. 
97-103. 

129 Iuányi Béla: Adalékok nemzetközi érintkezéseink történetéhez a Jagelló-korban. Első köz-
lemény. Történelmi Tár (1906) 145. 



vegezési formula („a gyermekekre [nézve] is") kapóra jött Mátyásnak a mostohafia 
örökösödésének elismertetésére irányuló törekvései megvalósításában. Nem zár-
ható ki, hogy „precedensként" értékelték a magyar királyi kancelláriában.130 

Miksa követe, Georg von Thurn 1491. november 20. és 1492. április 12. 
között ismét Moszkvában tartózkodott. Felkérte a nagyfejedelmet, hogy a fris-
sen hatályba lépett szerződés értelmében „egész [hadjerejével" támadja meg 
Kázmér lengyel királyt, valamint a fiait, Ulászló cseh királyt és János Albert 
herceget, akik „akadályozzák" a római királyt „atyai öröksége", az „Ugor Ki-
rályság" megszerzésében. Thurn bejelentette azt is, hogy ura — „semmiféle 
veszteséget nem sajnálva" — kész minden erejével támogatni szövetségesét a 
Kijevi Nagyfejedelemségért indítandó háborújában.131 A követ márciusban132 

hagyta el a római király udvarát. Amíg úton volt, 1491 augusztusától béketár-
gyalások kezdődtek Miksa és az időközben magyar királlyá koronázott Jagelló 
II. Ulászló között, melyek az 1491. november 7-én megkötött pozsonyi egyez-
ményhez vezettek.133 Nem világos, hogy erről értesítették-e Thurnt, aki előter-
jesztésére a következő választ kapta: „meg akartuk segíteni fivérünket, Mak-
szimjan királyt, ő és a mi ellenségeinkkel, Kazimer lengyel királlyal és fiaival 
szemben, ... magunk is lóra akartunk ülni és a dolgunkat tenni..., de mostanság 
nem egy [olyan] hír jutott el hozzánk, hogy az Ugor Királyságban Vlagyiszlav 
cseh király ül, Kazimer király fia, az uralkodód pedig, Makszimjan király — azt 
mondják — kibékült Vlagyiszlavval és visszatért Ugorföldről más dolgainak 
[intézéséhez], s ezért mi most azt a dolgot elhalasztottuk."134 Ha majd Miksa va-
lóban elhatározza a magyar trón megszerzését, és „szilárd [eltökéltséggel] fog 
hozzáállni", akkor üzenjen, és az ígért segítséget megadjuk — fejezte be a 
nagyfejedelem szavainak tolmácsolását Thurn tárgyalópartnere.135 

A Habsburgok és a Jagellók kiegyezésének híre nem a szelek szárnyán ér-
kezett Moszkvába. Sziléziai és lübecki kereskedők fecsegték el Kolivánban 
(Tallinnban), ahol a moszkvai kormányzat rezidenseket tartott, majd ugyanez-
zel az információval befutott István moldvai vajda követe is, aki járt Budán.136 

Orosz részről biztosak voltak benne, hogy Georg von Thurn tudott a pozsonyi 
megállapodásról.137 A lengyel-litván állam elleni stratégiai szövetség megőrzé-
sének reményében azonban lenyelték a békát. 

A tisztánlátás érdekében az orosz külügyi vezetők részletes hírigényt fo-
galmaztak meg a Miksához küldött delegáció tagjai számára: „Családi birtoka, 
az Ausztriai Hercegség, és azok a városok, amelyek az ugor [királyé] voltak, 

130 A kancellária fő profilja az ország belpolitikai kormányzása volt, de a külügyeket is ez a 
szerv felügyelte. Kubinyi András: A kincstári személyzet a XV század második felében. Különnyo-
mat a „Tanulmányok Budapest Múltjából" c. sorozat 12. (1957) számából. Bp. 1957. 46.: 191. jegyz. 

131 PDSZ 73. oszl. 
132 Baziljevics, K. V. Vnyesnyaja polityika i. m. 272.: 1. jegyz. 
133 Mint jól ismert: Miksa elismerte Ulászlót a magyar trónon, de megtarthatta a magyar kirá-

lyi címet. Ulászló magtalansága esetén a magyar és a cseh koronát a Habsburgok öröklik. A római 
király visszakapta Mátyás ausztriai hódításait, és kártérítést fizettek neki a pusztításokért. 

134 PDSZ 79. oszl. 
135 Uo. 80. 
136 Uo. 90-91. 
137 Uo. 91. 



most mind az övéi, vagy nem mind? Meg tudja-e szerezni az Ugor Királyságot ? 
Akarják-e őt az ugor nagyurak az Ugor Királyságra? Vannak-e ugor nagyurak 
az [oldalán]? Birtokos nagyurak vannak [az oldalán] vagy birtok nélküliek ? 
Név szerint mely nagyurak ? [Fölsorakoztak-e] az ugorföldi városok mögötte? 
Név szerint mely városok ? Reménykednek-e benne az Ugor Királyságban ? Ho-
gyan áll az ügye? Minderről... készítsenek listát!"138 Továbbá: „Laszlo és Ma-
kszimján ki akarták cserélni azon [imént felsorolt] várakat. Azt tudják meg, 
hogy miként lesz köztük [az alku nyélbe ütve], [vagy már] megtörtént, és most 
azon vállakat tartja-e Makszimjan a [kezébenJ?" valamint „Matyias fiáról tud-
ják meg, hogy most is Laszlo királynál van-e Ugorföldön ama családi birtokán, 
vagy valahol másutt?"139 A lista segítségével következtetéseket lehetett volna 
levonni a római, illetve a magyar-cseh király közötti erőviszony alakulásának 
dinamikájáról, a moldvai követ jelentése ugyanis a szembenálló felek híveinek 
és várainak részletes (de nem teljes) felsorolását tartalmazta az 1490. végi-1491. 
tavaszi állapotok szerint.140 

A Tarkhaniotisz vezette orosz delegáció Kolivanból — útban Miksához — 
azt jelentette haza, hogy a római király „nem végleg" kötött „fegyverszünetet" a 
cseh-magyar uralkodóval, csak addig, amíg a francia királlyal támadt konflik-
tusát elrendezi. Az értesülés forrásaként Georg von Thurnt nevezték meg, aki a 
Livóniai Lovagrend mesterénél járt követségben.141 A „doktornak" nem először 
sikerült dezinformálnia kollégáit. Egy sváb származású királyi futárral folyta-
tott beszélgetésére hivatkozva 1491. július 25-én Tarkhaniotisz már azt írta 
Lübeckből, hogy Miksa és Ulászló között „örökbéke" született. A római király 
minden megszállt várat visszaadott az „Ausztriai Hercegségért", valamint 
húszezer magyar aranyat kap évente, Ulászló halála u tán pedig ő vagy a Habs-
burg-dinasztia valamely más tagja nyeri el a magyar koronát. Miksának nincse-
nek támogatói a magyar és a horvát nagyurak között. Corvin János Ulászló ki-
rály oldalán áll.142 Augusztusban Tarkhaniotisz a pozsonyi egyezmény tartal-
mát a lehető legrészletesebben és a legpontosabban ismertette uralkodójának, 
úgymond „valós hírek" alapján.143 Egyúttal beszámolt egy Bartolomeo neveze-
tű lübecki „pecsétőr" informátorrá történt beszervezéséről, aki kezén vala-
mennyi Miksától a városba érkező vagy azon keresztül távozó oklevél átment, 
és akit korábban Georg von Thurn is felesketett a római király hűségére.144 

Miksa végül 1493. január 15-én, az elzászi Colbergben fogadta az orosz kö-
vetséget. Tarkhaniotisz megerősítette, hogy III. Iván kész bármikor felújítani a 
katonai együttműködést a lengyel-litván állammal szemben. A római király ki-
kérte magának, hogy szembesítsék a szavai és a tettei közötti különbséggel, 
majd leszögezte, hogy a franciákkal küzdve is a moszkvai nagyfejedelemmel kö-
tött szövetségének teljesítése lebeg a szeme előtt. Fontosabbnak tart ja azonban 

138 Uo. 91-92. 
139 Uo. 94. 
140 Uo. 93-94. 
141 Uo. 100-101. 
142 Uo. 102-103. 
143 Uo. 107. 
144 Uo. 106. 



egy törökök elleni koalíció összekovácsolását. Kifejezte reményét, hogy többé 
nem kell keresztény vért ontania. Azt javasolta, hogy az oszmán előnyomulás 
megállítása céljából létrehozandó liga ügyében a moszkvai diplomaták — mie-
lőtt hazatérnének — keressék fel a Breslauban éppen erről tárgyaló Jagelló-
kat.145 A német-orosz kapcsolatok ezzel hosszú időre megszakadtak. 

A római király és a moszkvai nagyfejedelem közötti diplomáciai érintke-
zés újra azt követően éledt fel, hogy Ulászló cseh és magyar király a pápa támo-
gatásával 1502 végén követséget menesztett Moszkvába, hogy rávegye III. 
Ivánt az öccsével, Sándor litván nagyfejedelemmel (1492-1506) és lengyel ki-
rállyal (1501-1506) viselt háborújának (1500-1503) beszüntetésére, és a török 
veszély elhárítására immáron Jagelló-vezetéssel tervezett magyar-cseh-len-
gyel-litván-lovagrendi koalícióhoz történő csatlakozásra.146 Miksa szövetségi 
ajánlata, amelyet III. Iván elfogadott,147 valószínűleg e szervezkedés ellensúlyo-
zására irányult. A római király, aki az 1490-es évek óta szerette volna kiszaba-
dítani a Német Lovagrendet a lengyel király által 1466-ban rákényszerített hű-
béri kötelékekből és ismét a birodalmi sas védőszárnyai alá vonni, különleges 
elbírálást kért III. Ivántól a livóniai lovagokkal szemben.148 

A „magyarkérdés" ezután legközelebb 1505-ben került elő a német-orosz 
viszonyban. Ulászló királyt 1504-ben szélütés érte, napokig élet és halál között 
lebegett.149 1505-ben a magyar nemesség szabad királyválasztást támogató több-
sége Habsburg-ellenes szervezkedésbe fogott. A német birodalmi gyűlés júliusban 
négyezer fegyverest szavazott meg Miksának, aki szeptemberben hadat üzent 
Ulászlónak. A rákosi országgyűlés 1505 őszén olyan végzést hozott, hogy nem vá-
laszt meg többé idegen uralkodót.150 Mindeközben Ulászló és Miksa titokban 
egyezkedtek. 1506 márciusában — mint jól ismert — a Habsburgok és a Jagellók 
„családi szerződést" kötöttek. A magyar nemesség azonban kikényszerítette a 
háborút. Az osztrák tartományok keleti része és Magyarország nyugati határte-
rületei hadszíntérré változtak. Végül 1506 júliusában Ulászló és Miksa békét kö-
töttek a status quo fenntartása mellett. 

A római király követe, Jus tus Hartinger151 a livóniai határról 1505 első fe-
lében Moszkvába küldött levelében uralkodója kérését tolmácsolta a lovagrendi 
hadifoglyok szabadon bocsátása dolgában. A Habsburgok németföldi és itáliai 

140 A bécsi levéltárban őrzött iratok alapján az audiencián elhangzottakat összefoglalja: Ba-
ziljevics, K. V. Vnyesnyaja polityika i. m. 279-280. 

146 Uo. 501-503.; II. Ulászló követe, Szántai Zsigmond merev részegre itta magát a megbízóle-
velének átadását követő fogadás után, így másnap nem tudott megjelenni a tárgyalásokon. Tolmá-
csa helyettesítette. A pápa és a magyar király kezdeményezése azonban természetesen nem emiatt 
fulladt kudarcba. 

147 Justus Hartinger első moszkvai követjárása (indult 1502 augusztusában, érkezett — a há-
borús állapotok miatt — 1504 májusában): PDSZ 115-117. oszl.; III. Iván beleegyező válasza: uo. 
119-122. A szövetség felújítását mindkét fél részéről általános frázisok szintjén fogalmazták meg. 
Konkrét lépések nem történtek. 

148 A gyakorlatilag önálló Livóniai Lovagrend magisztei-e formálisan a Német Lovagrend nagy-
mesterének volt alárendelve. 

149 Kulcsár Péter: A Jagelló-kor. Bp. 1981. 95. 
150 Ujabban vö. Kubinyi András: Az 1505. évi rákosi országgyűlés és a szittya ideológia. Száza-

dok 140. (2006: 2. sz.) 361-374. 
151 Az orosz forrásokban Jusztusz (Jedok, Judok) Kantyinger (Kantenger, Gertinger). 



hadisikereinek ecsetelése mellett beszámolt arról is, hogy „az ugor király még 
él, de nagyon gyöngélkedik". Miksa „valamennyi ottani határ mentén őrizteti a 
határokat."152 Amikor Hartinger 1506 októberében a Kremlbe érkezett, nem-
csak a livóniai hadifoglyokról tárgyalt III. Vaszilij nagyfejedelemmel, de a Jagel-
lók elleni szövetség felújításáról is — vélik egyes történészek.153 E feltételezés-
nek azonban ellentmond, hogy az I. Miksa császár és II. Ulászló király közötti 
békekötés addigra már befejezett ténnyé vált, a „családi szerződés" pedig bizto-
sította a Habsburgok számára a magyar korona perspektivikus megszerzését. 
Mivel sem német, sem orosz részről nem maradtak fenn nagyobb számban dip-
lomáciai források ebből az időszakból, a kérdést nem lehet eldönteni. Minden-
esetre a magyarországi helyzet Moszkvából nézve nem tűnhete t t stabilnak. 

A tárgyalt időszak orosz külügyi iratait kivonatosan összefoglaló „követi 
könyvekben" található magyar vonatkozású feljegyzések közül az utolsó Mihail 
Glinszkij154 1508. augusztusi kihallgatásáról készült. Az 1507/08. évi orosz-litván 
háború155 végén menedéket kérő litvániai főúr az alábbiakat közölte III. Vaszilij 
nagyfej edelemmel: ,[Makszimjan király a Szent Istenszülő Oltalmának [ünnepe7156 

óta már a császári [méltóságban ül]. Szándékában áll megszerezni atyai [öröksé-
gét], az Ugor Királyságot, mert Vlagyiszlav király beteg, a fia pedig kicsi. 
Vlagyiszlav azt akarja, hogy az ugorok a fiát fogadják el, de az ugor nagyurak egy 
ugort akarnak maguk [közül] az ugoroknak. Makszimjan pedig saját kezűleg akar 
[királyt] ültetni az ugor [trónra], amiért is szüksége van segítségre a lengyel király 
ellen, hogy ne akadályozza őt ebben a dologban. S ha számodra megfelelő lenne, 
uralkodó, tiszteletből oklevelet küldeni Makszimjan császárnak arról, hogy testvéri-
ségben és szeretetben legyen veled, és a lengyel [király] ellen egyesüljön, ám nem le-
hetséges az embereddel elvitetni hozzá az okleveled, és megparancsolod nekünk, ak-
kor én eljuttatom azt Makszimjan császárhoz a saját emberemmel."157 

Ulászló fia (a későbbi II. Lajos) 1506. július 1-én született. 1507 februárjá-
ban a prágai országgyűlés a cseh trón örökösévé nyilvánította, két év múlva 
meg is koronázták. A magyar nemesek sokáig ellenezték, hogy a gyermek fejére 

152 PDSZ 130-131. oszl. 
153 Horoskevics , A. L. Russzkoje goszudarsztvo v szisztyeme mezsdunarodnih otnosenyij i. m. 

118-119. 
154 Mihail Lvovics Glinszkij (-1534) litvániai születésű keleti szláv (ukrán) főúr. Habsburg 

Miksa római király udvarában nevelkedett, majd több éven át szolgált Albert szász herceg seregé-
ben. Az 1490-es években hazatért Litvániába, ahol jelentős politikai befolyásra tett szert. Amikor 
Zsigmond király megfosztotta legmagasabb méltóságaitól, testvéreivel együtt föllázadt. 1508-ban a 
megtorlás elől Oroszországba menekült. A nagyfejedelemtől menedéket és birtokokat kapott. Litvá-
niai kapcsolatait megtartotta, amiért felségárulás vádjával tömlöcbe vetették. 1526-ban szabadult 
unokahúga, Jelena esküvője után, akit III. Vaszilij nagyfejedelem feleségül vett. Jelena régenssége 
idején Glinszkij összeesküvést szított az özvegy cárné kegyence ellen, ezért 1534-ben ismét bebör-
tönözték. A fogságban hamarosan meghalt. Szovjetszkaja isztoricseszkaja enciklopegyija. T. 4. Moszkva 
1963. 470. oszl. 

155 Litvánia ki akarta erőszakolni az 1503. évi fegyverszünet megkötésekor elszenvedett terü-
leti veszteségeinek felülvizsgálatát, de nem járt sikerrel. 

156 Ezt a napot (október 1.) a közép- és kora újkorban csak a keleti szláv ortodox egyházban 
ünnepelték.; Miksát 1508. február 4-én koronázták császárrá a trienti (trentói) dómban. 

157 PDSZ 151. oszl.; Glinszkij „embere" — egy Christopher Schleinitz nevű szász alattvaló — 
urának Oroszországba menekülése után a lovagrendi területekről tartotta vele a kapcsolatot. Ho-
roskevics, A. L. Russzkoje goszudarsztvo v szisztyeme mezsdunarodnih otnosenyij i. m. 123-124. 



tegyék Szent István koronáját, végül feltételekkel bár, de beadták a derekukat. 
Az ünnepségre 1508. június 4-én Székesfehérvárott került sor. A koronázási es-
küt fia nevében apja tet te le. Az ebből az alkalomból kiállított oklevél rögzítet-
te, hogy az aktusra azért van szükség, hogy Ulászló halála után ne idegen vér-
ből származó uralkodó kerüljön a magyar trónra.158 1507 novemberében Ulász-
ló és Miksa szerződésben pontosították 1506. évi megállapodásukat.159 Lajos 
nevelését Habsburg-párti főurakra bízták. Miksának a magyar trón megkapa-
rintása szempontjából nem volt égető szüksége szövetségesre. Glinszkij saját 
karrierjét óhajtotta ú jsü te tű uránál megalapozni, amikor bogarat te t t III. 
Vaszilij fülébe, és egyben bosszút állni személyes ellenségén, Zsigmond lengyel 
királyon és litván nagyfejedelmen (1506-1548), Ulászló legifjabb öccsén, aki 
miatt elveszítette egzisztenciáját. 

A kapcsolatok újrafelvétele a német császári udvarral — Glinszkijen keresz-
tül160 — ugyan formálisan sikerrel járt, de az elültetett fa akkor még nem fordult 
termőre Moszkva számára. Miksa arra a kedvező alkalomra várt, amikor ki tudja 
szakítani a Német Lovagrendet a Lengyel Királyság alárendeltségéből. 

III. Vaszilij folytatta atyja aktív nyugati politikáját. 1512-ben megtámadta 
Litvániát, hogy elbirtokolja a stratégiai fontosságú dnyeperi határvárat, Szmo-
lenszket. Az 1514 őszéig elhúzódó háború „az ázsiai Szarmataföld tirannusá-
nak"161 hadisikerével zárult. A masszív védművekkel rendelkező vár harmadik 
ostromának megkezdése előtt, 1514 februárjában megjelent a Kremlbeh a né-
met-római császár követe. A kialkudott szövetségi szerződés szerint III. Vaszilij 
megvédelmezi a lovagrendet és támogatja az 1466. évi békében a lengyel királynak 
átengedett porosz területek visszaszerzéséért folytatott harcában, míg Miksa 
ugyanezt teszi a litván fennhatóság alatti „Kijev és más orosz erősségek" elhódítá-
sára irányuló moszkvai törekvésekkel.162 A császár 1514. augusztus 4-én megerő-
sítette a szövetségi szerződést,163 amelyben „Kaiser"-nek titulálta III. Vaszilijt, 
és kijelentette: „a gyermekeink is a gyermekeiddel barátságban, testvériségben 
és egységben legyenek oly sokáig, amíg Isten adja."164 A hadiszerencse azonban 
megfordult. Az 1514. szeptember 8-án Orsa165 mellett vívott csatában az orosz ha-

158 Kulcsár P.: A Jagelló-kor i. m. 106. 
159 Az 1506. március 20-án kötött Jagelló-Habsburg megállapodás kimondta, hogy a magyar 

király születendő fiához Miksa unokáját, Máriát fogják feleségül adni. 
160 III. Vaszilij oklevele, amelyet Glinszkij emberén keresztül továbbított Miksához, 1508. au-

gusztus 28-án kelt, és konkrétan az „Ugor Királyság" megszerzéséhez ajánlott föl együttműködést. 
PDSZ 153-154. oszl. 

161 Az 1513. szeptember 18-án keltezett, X. Leó pápához írott levelében Zsigmond lengyel ki-
rály és litván nagyfejedelem ekként aposztrofálta III. Vaszilijt. Horoskeuics, A. L. Russzkoje go-
szudarsztvo v szisztyeme mezsdunarodnih otnosenyij i. m. 123.; A 15. század végi-16. századi né-
met és lengyel történetírók az „orosz" (rusz/rutén) népnevet a „roxolánok", azaz a szarmaták egyik 
törzsének elnevezéséből eredeztették, a „Russzija" országnevet pedig a „Roxolania" szóból. A. Sz. 
Milnyikov: Kartyina szlavjanszkovo mira: Vzgljad iz Vosztocsnoj Jevropi. Predsztavlenyija ob etnyi-
cseszkoj nominacii i etnyicsnosztyi XVI - nacsala XVIII veka. Szankt-Petyerburg 1999. 45. 

162 PDSZ 1505. oszl. 
163 Horoskeuics, A. L. Russzkoje goszudarsztvo v szisztyeme mezsdunarodnih otnosenyij i. m. 

125-126. 
164 PDSZ 1502, 1503, 1504. oszl. 
165 Orsa: Város Szmolenszktől 130 km-re nyugatra a mai Belarusz területén. 



dak vereséget szenvedtek. A győztes litván sereget korának egyik legjelentősebb lit-
vániai ortodox mágnása, Konsztantyin Osztrozsszkij herceg vezette.166 Zsigmond 
lengyel király és litván nagyfejedelem így manőverezési lehetőséghez jutott. 

Az 1515 júliusában — a részben lengyel kezdeményezésre — létrejött bé-
csi találkozón Jagelló Zsigmond lengyel király lemondott a Habsburgok ellen 
szervezkedő Szapolyai-párt támogatásáról Magyarországon,167 valamint elfo-
gadta az Ulászló és Miksa között megkötött „családi szerződést". Cserébe Mik-
sa elismerte a Német Lovagrendet a lengyel uralkodó hűbéresének, és megígér-
te, hogy közbenjár a nagymesternél, illetve III. Vaszilijnél az ellenségeskedés 
beszüntetése érdekében. Annát, Ulászló magyar és cseh király leányát Miksa 
oltárhoz vezette egy később kijelölendő unokája (Ferdinánd) nevében, míg La-
jos magyar trónörökös feleségül vette a császár másik unokáját, Máriát. A koro-
nás fők megegyeztek abban is, hogy Ulászló halála esetén Habsburg Miksa és 
Jagelló Zsigmond lesznek Lajos gyámjai.168 

A Habsburg és a Jagelló-dinasztia „összeborulása" szükségtelenné tette a 
császár részéről a német-orosz frigy további fenntartását. A Habsburgok törek-
vései a Moszkvai Nagyfejedelemség tekintetében ezt követően arra irányultak, 
hogy megnyerjék a cárt a lengyel-litván állammal történő megbékélésnek és a 
törökellenes összefogás ügyének.169 

Mivel többé nem lehetett a litván fennhatóságú keleti szláv területek meg-
szerzése céljából folytatott játszmák során felhasználni, a moszkvai Követi Kor-
mányszék elveszítette érdeklődését a „magyarkérdés" iránt. A mohácsi csata után 
a Kreml képviselői Habsburg Ferdinánd koronázásán (1527. november 3.) jelentek 
meg Székesfehérváron, és nem Szapolyai Jánosén (1526. november II.).170 Róla — 
nyilvánvalóan a Habsburg-propagandát közvetítő német diplomaták tálalása nyo-
mán — Moszkvában utóbb így vélekedtek: „Az Ugor Királyságban Lodovik [ural-
kodott]..., akit a török megölt, a magyarok [nyakába]pedig Hétvári171 Janust ültet-
te. J anus pedig az ugor király, Lodovik legfelsőbb hetmanja172 volt, és [ez a] J anus 
a törökkel üzenetet [váltva] Lodovik királyt elárulta. Az egész seregével elvonult, s 
ezért a hitszegésért a török királlyá tette. "173 Az orosz politikai elit szemében az 

166 The History of Lithuania before 1795. Vilnius 2000. 226. 
167 Zsigmond 1512-ben feleségül vette Borbálát, Szapolyai János erdélyi vajda húgát. Szapolyai 

többször tett házassági ajánlatot Ulászló királynak, hogy elnyerje Anna leánya kezét. Mivel Annát 
a Habsburgoknak ígérték oda, ez a frigy keresztülhúzta volna Miksa terveit a magyar korona meg-
szerzésére, és erősítette volna a „nemzeti királyság" visszaállítására törekvő magyar „párt" pozíci-
óit. Sigismund Herberstein a 16. század közepén ezzel magyarázta, hogy Miksa szövetségre lépett 
III. Vaszilijjel a lengyel-litván uralkodó ellen. Szigizmund Gerberstejn: Zapiszki o Moszkovii. Moszkva 
1988. 76-77., 85-86. 

168 Hermann Zsuzsanna-. Az 1515. évi Habsburg-Jagelló szerződés. (Értekezések a történeti 
tudományok köréből. Új sorozat 21.) Bp. 1961. 28-29., 31-35. 

169 Isztorija vnyesnyej polityiki Rosszii i. m. 122. 
170 Horoskevics A. L. Szigizmund Gerberstejn i jevo „Zapiszki o Moszkovii". In: Sz. Gerber-

stejn-. Zapiszki o Moszkovii i. m. 10. 
171 Hétvári (Szemigradszkij): Erdély német nevének (Siebenbürgen) — valószínűleg lengyel 

közvetítéssel Moszkvába érkezett — orosz alakja. 
172 Értsd: erdélyi vajda. 
173 Elhangzott a Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király és litván nagyfejedelem kép-

viselőivel folytatott tárgyalásokon 1578-ban. Perepiszka Ivana Groznovo sz Andrejem Kurbszkim. 
Leningrád 1979. 396. 



új magyar uralkodó a nagyfejedelem „fivéréből" egy pogány nagyhatalom báb-
jává változott. 

IV 

Hunyadi Mátyás, majd Habsburg Miksa szövetségét oly fontosnak tartot-
ták a Kremlben, hogy III. Iván, illetve fia és utóda, III. Vaszilij a „gyermekekre" 
nézve, illetve „örök" időkre szólóan is meg akarták pecsételni, azaz „stratégiai-
nak" tekintették. Hő óhajtásuk azonban viszonzatlan maradt. 

Európában a pápai udvar figyelt fel először az Európa és Ázsia peremvidé-
ken létrejött Moszkvai Nagyfejedelemségre, amelyet az oszmánok elleni küzde-
lem ügyének szeretett volna megnyerni, konokul számításon kívül hagyva a ka-
tolikus-ortodox ellentét e korban még áthághatatlan akadályait. (A Szentszék 
1469-ben kezdeményezte az utolsó bizánci császár Itáliában nevelkedett uno-
kahúga, Zóé Palaiologina férjhez adását a megözvegyült III. Ivánhoz, és vetette 
fel sokadszor a vallási unió gondolatát.) A Kreml ázsiója különösen megnőtt 
azután, hogy 1480-ban lerázta magáról a tatár igát, és kivívta szuverenitását. A 
világi uralkodók közül az ortodox felekezetű moldvai „Nagy" István vajda nyi-
totta meg a sort. 1483 januárjában kiházasította leányát, akit III. Iván első fri-
gyéből született fia és társuralkodója, Ivan „Molodoj' vett nőül.174 (Moldva, a 
Moszkvai Nagyfejedelemség és a Krími Kánság együttműködése a lengyel-lit-
ván állam ellen irányult.) 

A forrásokból kikövetkeztethetően az akkor éppen formálisan magyar hű-
béres István moldvai vajda közvetítésével talált egymásra Hunyadi Mátyás ki-
rály és III. Iván nagyfejedelem a Jagellókkal szembeni közös érdekek talaján. A 
német-római császárok a 15. század végéig úgy tudták, hogy Ruténia a len-
gyel-litván uralkodók és a tatár kánok felségterülete. A pápa és Hunyadi Má-
tyás diplomáciai erőfeszítései arra késztették őket, hogy puhatolózni kezdjenek 
a Kreml urainál az esetleges partnerségben rejlő lehetőségek iránt. A Habsbur-
gok közép- és kelet-európai érdekei akkor még csak a Jagelló-család gyengítésé-
ben merültek ki, ám mihelyt biztosítva látták dinasztikus törekvéseik valóra 
váltását, azonnal feladták az orosz szövetséget. 16. századi stratégiájuk már a 
lengyel-litván és a moszkvai állam összebékítésére irányult egy törökellenes 
széles koalíció létrehozása céljából. Az európai országok aktuális külpolitikai 
problémáik megoldásának járulékos segédeszközét látták a moszkovitákkal ki-
alakított együttműködésben. 

174 Baziljevics, K. V. Vnyesnyaja polityika i. m. 248.; István moldvai vajda 1467-ben feleségül 
vette III. Iván harmad-unokahúgát, Olelko kijevi fejedelem leányát. Horoskeuics, A. L. Russzkoje 
goszudarsztvo v szisztyeme mezsdunarodnih otnosenyij i. m. 89-90. Mivel azonban a lengyel-litván 
állam 1470-ben vazallusi függésbe akarta kényszeríteni Moldvát, István az orosz orientációt válasz-
totta — Sz. S. 

175 Filjuskin, A. I. Tyituli i. m. 177. 
176 Kubinyi A. Mátyás király i. m. 92-95. 
177 Baziljevics, K. V Vnyesnyaja polityika i. m. 253. 



Teljesen másként festett a helyzet az orosz uralkodók szempontjából. III. 
Iván nagyfejedelem 1505-ben úgy halt meg, hogy két régiót (Pszkovot és a 
Rjazanyi Nagyfejedelemséget) leszámítva valamennyi Északkelet- és Észak-
nyugat-Ruszban fekvő keleti szláv földet a jogara alatt egyesített. III. Vaszilij az 
utóbbiakat is bekebelezte. A további terjeszkedés délen és délkeleten a ta tár 
utódállamokba, keleten a még ismeretlen és leküzdhetetlen óriási szibériai tá-
volságokba, északon pedig a svédek ellenállásába ütközött. Nyugaton ugyanak-
kor a Litván Nagyfejedelemség tornyosult, amely mögött ott állt a Lengyel Ki-
rályság. Az utóbbiak területe — közös dinasztia (a Jagellók) uralma alatt — 
magában foglalta a későbbi Belaruszt és Ukrajnát , sőt a mai Oroszország nyu-
gati sávját is. Litvánia lakosainak túlnyomó többségét az ortodox felekezetű 
keleti szlávok tették ki. 

A belorusz és ukrán népesség ősei a 9-12. század első harmadában a Kijevi 
Rusz területén éltek. Moszkva, amely akkoriban még nem létezett, a 13. század 
utolsó harmadában vált önálló fejedelmi székhellyé. Uralkodója 1318-ban nyer-
te el először a nagyfejedelmi címet. III. Iván magát nyilvánította a Rurik-di-
nasztia jogutódának és bejelentette kizárólagos igényét a keleti szláv földekre. 
„S nem egyedül az [a terület] atyai [örökségünk], mely városok és járások most a 
miénk, [de] Isten akaratából, a régmúlt időktől fogva, és ősatyáink révén egész 
Rusz földje a mi atyai [örökségünk]!" — tolmácsolták álláspontját az orosz dip-
lomaták 1503-ban II. Ulászló magyar és cseh király követének.175 III. Iván és 
III. Vaszilij mégsem kezdett hódító háborúba a hitsorsosok „felszabadítására". 
Oroszország a 17. század közepéig nem érezte magát elég erősnek ehhez. A 
moszkvai uralkodók olyan robusztus szövetségeseket kerestek, akik oldalán 
közelebb juthatnak a deklarált igényük valóra váltásához vagy legalább izolál-
hatják Litvániát. 

Hunyadi Mátyás az egyik legnépesebb és legütőképesebb hadsereggel ren-
delkezett a korabeli Európában.176 Kormányzása alatt Magyarország regionális 
nagyhatalommá vált. A moszkvai kapcsolattartás idején Mátyás a német-római 
császári cím megszerzésének lehetőségét sem zárta ki, és egyesek szerint saját 
kézből akart szultánt ültetni a konstantinápolyi palotába. Útjában a Habsbur-
gok és a Jagellók álltak. Nem csoda, ha a Kremlben az ideális partnert éppen 
benne látták. Diplomáciai tárgyalásokon (főként a Krími Kánsággal) III. Iván 
előszeretettel emlegette Hunyadi Mátyáshoz fűződő „barátságát", akinek 
együttműködésére oly nagy szüksége volt.177 A magyar korona Jagelló-kézre ke-
rülése (1490) a lehető legrosszabb fordulatként következett be Moszkva számá-
ra. Nem egyszerűen elvesztett egy potenciális „stratégiai" szövetségest (hama-
rosan ráadásul Moldvát is), de az legfőbb ellenségeinek kezére jutott . Ebben a 
helyzetben az orosz diplomáciai törekvések a közép-európai térségben arra irá-
nyultak, hogy a Habsburg Birodalom közreműködésével töltsék be a Magyaror-
szág kiesésével támadt űrt.178 Amíg a Habsburg-Jagelló vetélkedés végérvénye-

178 Filjuskin, A. I. „Predtyecsa pakta Molotova - Ribbentropa": otnosenyija mezsdu Rosszijej i 
Szvjascsennoj Rimszkoj imperijej i projekt razgyela Vosztocsnoj Jevropi mezsdu Rjurikovicsami i 
Gabszburgami v 1576 g. In: Dve imperii - mnogo nacionalnosztyej. Matyeriali vengerszko-rosszijsz-
kovo naucsnovo szeminara (25 ijunja 2007 g , Szankt-Petyerburg) Bp, 2007. 29-32. 



sen el nem dőlt, Moszkvából figyelemmel kísérték fejleményeit, azután viszont 
a „magyarkérdés" iránt az érdeklődés elhalt. A Magyar Királyság három részre 
szakadt, és mint önálló középhatalmi tényező megszűnt.179 

THE ALLIANCE WITH MÁTYÁS HUNYADI AND THE „HUNGARIAN QUESTION" 
IN THE RUSSIAN DIPLOMACY AT THE END OF THE 15th AND THE BEGINNING 

OF THE 16th CENTURIES 

by Sándor Szili 
(Summary) 

The first part of the study is a critical analysis of the sources relating to the diplomatic 
relationship between Mátyás Hunyadi, king of Hungary and Ivan III, grand prince of Russia. It aims 
at establishing a more exact chronology of this relationship, clarifying the circumstances of the 
alliance, and the underlying diplomatic goals. The second part offers an overview of how the dynastic 
crisis which followed the death of king Matthias (the contest of the Jagellonians and the Habsburgs 
for the Hungarian throne) was reflected in contemporary Russian diplomatic documents. As a 
conclusion, the author examines the role played by the kingdom of Hungary in the diplomatic 
conceptions elaborated by the Kremlin between 1480 and 1526. 

Russia, an independent realm since 1480, did not feel herself strong enough until the middle 
of the 17th century to initiate a war of conquest against her western neighbour, the realm of 
Poland-Lithuania, to which were subjected the eastern Slavs belonging to eastern Christianity who 
lived on the territory of present day Ukraine and Belarus. Muscovy laid a claim upon these regions 
by virtue of the kinship which linked its rulers to those of the ancient Kievan Rus. Contemporary 
Hungary, which occupied the whole of the Carpathian basin, seemed an ideal partner as a regional 
power bordering upon the Jagellonian lands (Poland, Lithuania, Bohemia), yet in conflict with them. 
The rulers of Muscovy were looking for a strategic partner in the back of the Jagellonians, which at 
first they found in the person of Matthias Hunyadi, and later in the Habsburgs. Yet the Hungarian 
and German kings merely regarded their cooperation with Muscovy as an auxiliary in solving their 
manifold diplomatic problems. Thus the treaties of alliance drafted again from time to time were 
never realised. The Russian court observed the development of the „Hungarian question" with the 
greatest possible attention, since it was a matter of crucial importance whether its Jagellonian 
enemies or the Habsburgs as potential allies would eventually win the conflict. After the dissolution 
of the medieval kingdom of Hungary Muscovy lost her previous attention for the case of Hungary. 

179 E r r e újabban összegző jelleggel vö. Pálffy Géza: Közép-Európa védőbástyája és éléskamrája 
(1526-1711). In: Európa színpadán. Magyarország ezeréves hozzájárulása az európai közösség esz-
méjéhez. Szerk. Marosi Ernő. Bp. 2009. 92-115., különösen 92-97.: „Európai középhatalom egy új 
monarchiában" fejezet. 



Soós István 

ESTERHÁZY PÁL NÁDOR ÉS 
A NEOACQUISTICA COMMISSIO 

A töröktől visszafoglalt területek és a Neoacquistica Commissio 

A török hódoltság idején túlnyomórészt a Habsburg uralkodók alatt meg-
maradt Magyar Királyság területére visszahúzódott arisztokraták és közbirto-
kosok a királyi adományozás, továbbá vásárlás, öröklés vagy zálogba vétel ré-
vén szerzett Pest-Pilis-Solt vármegyei birtokaikat ősi jusson folyamatosan bír-
ták, illetve azokra a törökök kiűzését követően is természetszerűleg igényt tar-
tottak. A Bécsben rezideáló magyar uralkodó, a császár és király, valamint 
kincstára szintén jogot formált a császári-királyi hadsereg által visszavívott, 
szerzeményinek (acquistica) vagy újszerzeményinek (neo-acquistica) nevezett 
területekre, de iure belli kizárólag önmagát tekintve jogos tulajdonosának.1 Jól-
lehet a töröktől visszafoglalt országrészek összes jövedelme mint pro Fisco 
Regio seu Camera volt kezelendő, Bécs azonban a törökök kiűzését követően 
magától értetődőnek tartotta, hogy mind a visszahódított területek, mind pedig 
az onnan befolyó jövedelmek nem a Magyar Kamara, hanem közvetlenül az Ud-
vari Kamara hatásköre alá tartozzanak.2 

A bécsi udvarnak az a törekvése továbbá, hogy a visszaszerzett magyaror-
szági térségekben saját elképzeléseit érvényesítse a fegyver jogán magának vin-
dikált földbirtoklási rendben és a régi vármegyei közigazgatás helyébe saját ad-
minisztrációját szervezze meg (így kivéve ez utóbbit a fő- és köznemesség kezé-
ből), nem járt, ám a közigazgatási és kincstári viszonyok át- illetve újjászerve-
zése nélkül nem is járhatott sikerrel. Ehhez részint hiányoztak a gazdasági fel-
tételek, részint pedig a magyarországi társadalmi bázis, illetve legfőképpen a 
társadalmi és politikai támogatottság. A háborús nehézségek, az állam nagy-
mérvű eladósodása, az elpusztult és kimerült ország, a pénzügyi csődhelyzet, 
végül pedig a magyar nemesi rend ellenállása — úgy tűn t — kivitelezhetetlen-
né tették a bécsi udvar (egyes), meghatározó szereppel bíró katonai-kincstári 
vezetőinek fenti szándékait. 

Sőt, mivel időközben visszaállt a felszabadított országrészek jelentős 
többségében a hagyományos vármegyei közigazgatás, és a nemesség — régi jo-
gait gyakorolva — az új, megváltozott körülményekhez igazodva, ám közben a 

1 Theodor Mayer: Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit. Zweite, durchgesehene 
und ergänzte Auflage. Hrsg. Josef Fleckenstein - Heinz Stoob. Bearb. Adalbert Totli. Sigmaringen 
1980. 20. 

2 H. Pálffy Ilona: A kamarai igazgatás bevezetése a töröktől visszafoglalt területeken. In: Em-
lékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére 1937. május 27. Bp. 
1937. 475. 



régi hagyományokhoz makacsul ragaszkodva ismét hozzáfogott vármegyéje 
igazgatásához, mégpedig anélkül, hogy e tevékenységében a központi hatalom 
valójában akadályozni tudta volna. Azt az udvarnak mégis sikerült elérnie, 
hogy eleinte megbízható híveit ül tet te a vármegyei adminisztrációk élére. Szá-
mos esetben pedig a visszahódított földekből a Habsburg Monarchiát feltétlen 
hűséggel támogató, elsősorban idegen származású személyeket részesítette 
adományokban.3 Mindez persze mélyen sértet te a birtokaikra még jórészt 
vissza sem tért közbirtokosokat, akik gyakorta megtapasztalhatták: az uralko-
dó és udvara úgy adományozott vagy adott el birtokokat, hogy okleveles és 
egyéb privilégiális dokumentumok ellenőrzésével előzetesen meggyőződött vol-
na arról, vajon az illető birtokoknak nincs-e tulajdonosuk, vagy időközben azok 
— például magszakadással vagy konflskálással — visszaszálltak-e a koronára, 
illetve a kincstár tulajdonába kerültek-e.4 

Közismert tény, hogy a török hódoltság alatt számos birtokos család ki-
halt. Több esetben pedig előfordult, hogy a birtokok tulajdonjogát igazoló okle-
veles iratanyag jelentős része a török háborúk, harcok vagy várostromok követ-
keztében elveszett, illetve elpusztult, és így a birtokosok a szóban forgó jószá-
gok birtokjogát nem tudták kellően igazolni. Ez azonban nem akadályozta meg 
a nemeseket abban, hogy ősi jusson kizárólag önmagukat, illetve családjukat 
tartsák a birtokok tulajdonosának. Bizonyítékként többek között, sőt talán el-
sősorban, a hagyományos történelmi jogrendet hozták fel, mely a másfélszáza-
dos török uralom alatt is megszakítás nélkül érvényben maradt.5 A Bécsben 
székelő uralkodó és a központi pénzügyi kormányszerve ezzel szemben viszont 
részint arra hivatkozott, hogy a király a koronája alatt álló területeket a török 
hódoltság ellenére — amelyet ideiglenesnek és átmenetinek tartott(ak) — to-
vábbra is megszakítás nélkül birtokolta, részint pedig arra, hogy a ius Tur-
cicum fegyverrel és nagy véráldozatokkal történt megszerzésével együtt az ille-
tő területek feletti teljes joghatóságot újra megszerezte, így szabadon rendel-
kezhetett azokkal. 

Az Udvari Kamara 1686 u tán ugyan nem változtatott a földbirtoklás több 
évszázados tradicionális rendjén, azt mégis sikerült elérnie, hogy megnehezítse 
a birtokos nemesség helyzetét tulajdonának, illetve birtokjogának igazolásá-
ban. Ezt célozták azok, a már az 1680-as évek második felében született elkép-
zelések, amelyek szerint „a birtokviszonyok rendezésére, a gazdasági élet alap-
vető újjászervezésére csak a török háború befejezése után került volna sor; ad-
dig a visszahódított terület teljesen a császári kincstár tulajdonában maradt 
volna, s csupán jövedelmeit, amelyeket a bécsi Udvari Kamara alá tartozó Bu-
dai Kamarai Adminisztráció kezelt, fordították volna a háborús kiadásokra".6 

3 Vö. erről bővebben Marczali Henrik: Magyar birtokviszonyok. 1711-1740. Budapesti Szemle 
92. (1897: 250. sz.) 3-6.; R. Várkonyi Ágnes: Agrárstruktúra és a föld birtokba vételének problémái 
Magyarországon a török kiűzése után. Történelmi Szemle 13 (1970: 1-2. sz.) 24. 

4 Megjegyzendő, hogy az uralkodó a birtokadományozásokat állítólag mindig a Magyar Királyi 
Udvari Kancellária közreműködésével és a Magyar Kamara, valamint a Királyi Fiskus előzetes ellen-
őrzésével, illetve egyetértésével tette. 

5 R. Várkonyi A.: Agrárstruktúra i. m. 24-25. 
6 Nagy István - F. Kiss Erzsébet: A Magyar Kamara és egyéb kincstári szervek. Szerk. F. Kiss 

Erzsébet. (Á Magyar Országos Levéltár kiadványai I.: Levéltári leltárak 9.) Bp. 1995. 372-373. 



Ezeket az elképzeléseket később módosították, mégpedig akképpen, hogy „az 
újszerzeményi területből nyerhető jövedelmek emelése végett" a kincstár a bir-
tokok eladását, értékesítését és egyúttal új birtokviszonyok (például uradal-
mak) létrehozását és kialakítását, illetve a régi domíniumok (például a Magyar 
Királyság észak-keleti térségében a hatvani, bujáki és siroki) újjászervezését is 
tervbe vette.7 

I. Lipót a fentiek szellemében bocsátotta ki 1688. december 9-én azt a ren-
deletét, amelyben többek között kimondta, hogy az 1683 után a törököktől 
visszafoglalt magyarországi területeken csak a birtokjog írásos formában törté-
nő igazolása és fegyverjog váltság (ius armorum) címén — azaz az adott birtok 
értékének 10 százalékát képező összeg lefizetését követően — lehet visszaadni 
a birtokot régi tulajdonosainak. Az ügyek intézésére az Udvari Kamarán belül 
ún. Újszerzeményi Bizottság (Neoacquistica Commissio), teljes nevén Com-
missio Subdelegata Caesarea Regia Neoacquistica felállítását rendelte el.8 A 
birtokosoknak ennél a bizottságnál személyesen vagy megbízottjaik útján kel-
lett bemutatniuk a birtokaik tulajdonjogát igazoló okmányokat.9 

Gróf Kollonich Lipót, a Magyar Kamara elnöke az általa kidolgozott Ein-
richtungswerkben úgy vélte, hogy az uralkodó a fegyverrel oly nagy véráldozat-
ok árán és oly sok költséggel visszafoglalt országrészben található birtokokat 
nem köteles visszaadni egykori világi birtokosainak. Ha király erre mégis haj-
landó lenne, úgy a birtokosok uralkodói kegyelem gyakorlásával nyerhetik csak 
vissza egykori birtokaikat. Ekkor is kizárólag azzal a feltétellel, ha már bizonyí-
tották jogaikat az adott birtokokra vonatkozóan. Mindezt Kollonich az uralko-
dónak tett hűségeskühöz kötötte, valamint ahhoz, hogy a birtokosok birtokaik 
nagyságának arányában kötelesek adót fizetni és egyéb közterheket (például a 
katonaság élelmezése) viselni. Amennyiben pedig a birtokosok jószágaikra néz-
ve a birtokjogot nem tudnák igazolni, birtokaikat el kell venni tőlük, és azokat 
el kell adni.10 

Az 1688. november 9-i rendeletet mintegy megerősítendő 1690. augusztus 
11-én újabb uralkodói pátens kiadására került sor.11 Ebben I. Lipót lényegében 
véve megismételte a két évvel korábban kibocsátott rendeletében foglaltakat: a 
császári-királyi fegyverekkel, nagy véráldozatokkal, hatalmas költségek árán 

7 Uo. 373. 
8 A Neoacquistica Commissio az egykorú forrásokban gyakran szerepel Acquistica Commissio 

elnevezés alatt is. Mi az alábbiakban az általánosan ismert Neoacquistica Commissio elnevezést, il-
letve annak magyar változatát — Újszerzeményi Bizottság — használjuk. - A Neoacquistica Com-
missio működését, illetve a hozzá kapcsolódó, az 1690-es években kibocsátott uralkodói rendeleteket 
alábbi tanulmányunk alapján foglaljuk össze. L. Soós István: Pest-Pilis-Solt vármegye és a Neo-
acquistica Commissio (1696-1703). In: Tanulmányok Pest vármegye monográfiájához. Szerk. és a 
mutatót készítette Soós István. (Tanulmányok Pest vármegye monográfiájához II.) Bp. 2008. 18-25. 

9 Nagy I. - E Kiss E.\ Magyar Kamara i. m. 373.; R. Várkony A.: Agrárstruktúra i. m. 25. 
10 Idézi Hornyik János: Kecskemét város története oklevéltárral. III. köt. Kecskemét 1862. 

234-235. 
11 Az uralkodói pátens szövegét 1. Magyar Országos Levéltár, Budapest (a továbbiakban MOL); 

Magyar Kamarai Levéltár, Acta veteriora Commissionis Neoacquisticae Viennensis (a továbbiakban 
MOL, E 117) 11. cs. No. 1.; MOL Magyar Kamara Levéltára, Benignae resolutiones (a továbbiakban 
MOL, E 21) Fol. 21. (1690. augusztus 16.) és MOL Magyar Kamara Levéltára, Neo-Regestrata Acta 
(a továbbiakban MOL, E 148) Fasc. 1862. No. 23.; vö. erről még Nagy I.-F. Kiss E. \ Magyar Kamara 
i. m. 373. 



és Isten kegyelmével a kereszténység ellenségeitől, azaz a törökök igájától 
visszafoglalt területeken lévő birtokokat és uradalmakat összes jogaikkal és 
tartozékaikkal együtt az Udvari Kamarának rendelték alá. Új elemként került 
viszont bele a rendeletbe az a kitétel, miszerint mind a világi, mind pedig az 
egyházi neoacquistica domíniumokat és possessiókat — tekintet nélkül a birto-
kosok a nemzeti/honi, indigena és vallási állapotára — el kell osztani és el kell 
idegeníteni. Ugyancsak újdonság volt, hogy a birtokokat a Magyar Kamarának, 
illetve a Budai Kamarai Adminisztrációnak az általa kidolgozott becslési eljárás 
szerint fel kell becsültetnie, majd a becslést követően össze kell íratnia,12 és 
azokra méltányos adót kell kivettetnie, mégpedig készpénzben. A beszedendő 
adók felét az Udvari Kamara részére voltak kötelesek biztosítani. Az uralkodó a 
birtokok eladását illetően a királyi jogot (ius regium), valamint a regáliákat 
fenntartotta magának. A birtokokat az azokért legtöbbet ígérő magyarországi 
vagy külföldi vevőnek kell áruba bocsátani. A pátens előírta továbbá: amennyi-
ben valaki birtokát, telkét vagy területét és a hozzá tartozó jobbágyokat el kí-
vánná adni, abban az esetben az eladó erre irányuló szándékáról előzetesen kö-
teles az erre a célra kiküldött bizottságot írásban tájékoztatni. Ha pedig valaki-
nek vételi szándéka lenne a birtokokra, az adás-vételhez szükséges összeget a 
vevőnek elő kell teremteni. A rendelet végül világosan kimondta, amennyiben 
mind a világi, mind az egyházi birtokosok a legkülönbözőbb címeken a szóban 
forgó birtokokra és uradalmakra, illetve jövedelmekre, lett légyenek azok vér-
rel vagy fegyverrel szerzettek, bizonyos igényeket támasztanak és jogokat for-
málnak, kötelesek előzetesen Bécsben a Neoacquistica Commissio előtt az 
1690. szeptember l-jétől a következő év március l-ig tartozó időszakban birtok-
jogaikat igazoló okmányaikkal együtt megjelenni. Megfelelő igazolás u tán a bir-
tokosok az uralkodó kegyéből visszakaphatják egykori javaikat. Azoknak a bir-
tokosoknak a régi birtokokra vonatkozó jogigénye, akik 1691. március 7-ig nem 
nyújtják be a Bizottságnak birtokjogukat bizonyító irataikat, semmisnek tekin-
tendő. 

A pátenssel tehát az udvar ismételten megerősítette abbéli szándékát, 
amely szerint a visszahódított területeket saját tulajdonának tekintette. Azaz 
az azokon található összes birtok és uradalom felett teljhatalommal rendelke-
zett. Ezáltal az udvar az újszerzeményi térségek világi és egyházi birtokosait 
nemcsak korlátozta birtokaik igazgatásában és birtokjogaik gyakorlásában, ha-
nem a visszaszerzés jogán és címén (iure et titulo neoacquisticae), mindenféle 
külön és előzetes egyeztetés nélkül, le is foglalhatta a maga számára a monar-
chia és a Magyar Királyság jövedelmeinek növelése szempontjából is oly fontos 
földterületeket. 

Az Udvari Kamara azonban nem számolt a realitásokkal, amikor mind-
össze fél esztendőt adott a birtokosoknak okmányaik összegyűjtésére és a Neo-

12 A flskus által elkobzásra ítélt neoacquistica javak becslését és összeírását általában a Budai 
Kamarai Adminisztráció tisztviselői végezték el. A becslések során eleinte — megfelelő becsű-tarifa 
és becslési utasítás hiányában — meglehetősen önkényesen jártak el. 1696-tól azonban az Admi-
nisztráció, a „kamarai gazdálkodás célszerűbb bevezetése rendezése alkalmával, a becslésnél is jónak 
láttak bizonyos egyöntetűséget" alkalmazni. L. erre pl. az 1696-ban összeállított becsű-tarifát: Tagá-
nyi Károly. „A neo-acquistica javak becsü-tarifája". Gazdaságtörténelmi Szemle 4. (1867) 317-320. 



acquistica Commissióhoz történő benyújtására. Időre volt szükség a vételi igé-
nyek beérkezéséhez is. Hamar bebizonyosodott, hogy a hatóságok a birtok-
jogigazolásokat a kitűzött határidőre gyakorlatilag nem tudják teljesíteni. így a 
Neoacquistica Commissio sem tudott gyors érdemi eredményeket felmutatni. 

Az udvar és az Udvari Kamara újabb lépését már az 1690-1691. évi nega-
tív tapasztalatok birtokában tette meg. Az 1693. július 6-án Bécsben kibocsá-
tott uralkodói mandátumában ezért arra utasította a budai kamarai inspektort 
és adminisztrátort, Stephan von Werleint, hogy Budai Kamarai Adminisztráció 
kerületében élő földesurakról szerezzen be névjegyzéket, továbbá informálód-
jon birtokaik és jövedelmeik nagyságáról, és mindezeket terjessze fel az udvar-
hoz.13 Az udvar 1693. július 6-án kiadott pátensével, valamint két évvel később, 
Bécsújhelyen 1695. augusztus 30-án és Bécsben 1695. december 9-én kibocsá-
tott rendeleteivel14 ismételten körülbástyázta az újszerzeményi területek felet-
ti jogait és érdekeltségeit. Ezekben ismételten hangoztatta korábban is egyér-
telművé tett álláspontját: a vérrel és fegyverrel visszaszerzett uradalmak és 
birtokok, birtokrészek hadi- vagy fegyverjog címén egyértelműen a Szent Koro-
nát, illetve a Királyi Fiskust illetik meg. Azok a világi és egyházi birtokosok pe-
dig, lett légyenek azok magyarországiak vagy indigenák, akik birtokaikra vagy 
uradalmaikra nézve megfogalmaznák vélt vagy valós jogköveteléseiket, kötele-
sek a legrövidebb időn belül az Udvari Kamara kebelében kiküldött császári és 
királyi Neoacquistica Commissiónál jelentkezni, és ügyeiket számára előter-
jeszteni. Az Udvari Kamara egyidejűleg értesítette a Magyar Királyi Udvari 
Kancelláriát arról, hogy a rendeletet vegye tudomásul, és az újszerzeményi kér-
désekben a kamara előzetes értesítése nélkül ne intézkedjen. 

Az újabb pátensek kiadására az Udvari Kamarát elsősorban az késztette, 
hogy korábbi, hasonló tárgyú és tartalmú rendeleteinek nem volt kellő foganat-
ja a neoacquistica területek birtokos társadalma körében. Miután az 1695. évi 
uralkodói rendeletek sem találtak „kedvező" fogadtatásra a birtokos nemesség 
körében, I. Lipót Bécsben, 1696. augusztus 30-án, immáron keményebb hang-
vételű pátenst bocsátott ki. Ebben arra utasította a Királyi Fiskust, hogy a 
visszafoglalt területeken minden birtokot foglaljon le, és birtokosaikat szólítsa 
fel: birtokjogaik igazolása végett jelentkezzenek Bécsben a Neoacquistica Com-
missiónál. Mintegy részben megerősítve az Einrichtungswerk ben és korábbi 
rendeleteiben megfogalmazott alapelveket, részben pedig újabbakkal egészítve ki 

13 MOL, E 117 11. cs. No. 31. és MOL, E 21 Fol. 16. (1693. augusztus 1.). L. ezt még: Hornyik 
J.: Kecskemét i. m. III. köt. 235. - Ugyanebben az évben, 1693. augusztus 10-én I. Lipót Pest-
Pilis-Solt vármegyéhez küldött leiratában — lényegében az 1690-ben kiadott mandátumát mintegy 
konkretizálva — utasította a vármegyei magisztrátust: tegye közzé, hogy amennyiben valamely főúr 
vagy köznemes újonnan (azaz 1683 után) szerzett birtokát/birtokait biztonságosan kívánja birtokol-
ni, nyújtson be keresetet a Neoacquistica Commissióhoz és igazolja: a szóban forgó birtok/birtokok 
jogos tulajdonosa. Egyúttal megnevezte azokat a Pest-Pilis-Solt vármegyei birtokokat, amelyeknek 
új birtoklásáról mindenképpen elvárta az okmányok bemutatását. Ezek a következők voltak: Buda, 
Pest, Vác, Visegrád, Vörösvár (Veresvár), Zsámbék, Kalocsa, Baja és Jankó. 

14 „Camera Aulica Cancellariae Hungaricae insinuât, in fine praescitu eiusdem de bonis neo-
acquisitis quidpiam disponet. In negotio bonorum in partibus ex dominatu Turcico bellorum sump-
tibus neoacquisitis existentibus Commissio per Cameram Aulicam, et hunc cancellariae instituenda 
insinuât." - MOL, E 117 11. cs. No. 6. és No. 7. 



azokat, kimondta: „aki valamely tulajdoni, haszonvételi vagy zálogjogot, vagy 
egyéb követelési címet igényel bármely birtokra, uradalomra vagy jövedelemre 
azon országrészben, amelyet Isten segedelmével s győzedelmes fegyvereinkkel 
visszaszerzettünk, azt az erre a célra kirendelt császári-királyi bizottmányunk 
előtt hat hónapnyi záros határidő alatt hiteles oklevelekkel igazolja, és ha ügye 
úgy hozná, a további tárgyalásra megidéztetését várja be." 

Az uralkodó és udvara ugyan elismerte, hogy néhány birtokos már be-
nyújtotta a Commissio előtt birtokjogaikat igazoló okmányait, „minthogy azon-
ban még igen sokan ama újszerzeményi javakra igényt tar tók közül oklevelei-
ket elő nem mutatták, a kitűzött záros határidő pedig régen lejárt, ennélfogva 
azokon kívül, akik birtokjogukat bizonyították, immáron többé senkinek ügye 
figyelembe ne vétethessék, következésképpen azon újszerzeményi javak elide-
genítése foganatosíttathassák." I. Lipót ezért szigorúan utasította az addig ira-
taikat be nem adó birtokosokat, hogy „követelésük elvesztésének terhe alatt, 
szükséges okleveleikkel az Újszerzeményi Bizottság előtt megjelenni személye-
sen vagy megbízottjaik révén kötelesek".15 Az uralkodó és az Udvari Kamara a 
rendeletben foglaltakat egy újabb, 1696. november 9-én kiadott mandátumá-
ban nyomatékosan megismételte, és utasította a Budai Kamarai Adminisztráci-
ót azok végrehajtatására.16 

A Neoacquistica Commissio gyakorlatilag az 1696. augusztus 30-i pátens 
kiadásával kezdte meg 1703. augusztus 31-ig tartó működését. A Bizottság még 
a rendelet kiadásának napján hat pontba szedve megfogalmazta azokat az elve-
ket, miként bírálják el majd a birtokjogokat igazoló iratokat. Először is el kell 
dönteni, vajon külön-külön foglalkozzanak minden birtokkal és birtokossal 
vagy sem. Másodszor: milyen ügyeket tárgyaljanak meg ezekkel kapcsolatban. 
Harmadszor: határozni kell arról, hogyan idézze meg és milyen büntetés terhe 
mellett a szóban forgó vármegye a birtokjog-igazolást elmulasztókat. Negyed-
szer: döntést kell hozni arról, milyen határidőt kell a birtokosok számára kiírni 
okmányaik benyújtására. Ötödször: hogyan folytassák le a tárgyalásokat és mi-
képpen hozzanak határozatokat. Hatodszor: milyen dokumentumokat és okle-
veleket szükséges a birtokosoknak beküldeniük, illetve benyújtaniuk.17 

A Commissio először 1696. november 27-én ült össze. Ezen a Bizottság 
tagjai tisztázták, mely uradalmak és birtokok számítanak neoacqusiticának. Az 
alábbiakban még említendő Mednyánszky János szerint azokat kell újszerze-
ményieknek tekinteni, amelyek a törökök által elfoglalt területek határain, 
azaz a Magyar Királyság és a hódoltság között voltak találhatók. A Bizottság 
ezt az előterjesztést egyöntetűen elfogadta. Vita alakult ki viszont azoknak a 
területeknek a jogállásáról, melyek a törökökkel megkötött fegyverszünet után 

15 MOL, E 117 11. cs. No. 15. (Primaevae citatoriae ad comitatus in facto bonorum neo-
acquisticorum.) - A rendeletet ismerteti és magyar fordításban idézi Hornyik J.: Kecskemét i. m. III. 
köt. 236-238. A pátens teljes szövegét 1. uo. 442^145.: No. 125. és Soós I.: Pest-Pilis-Solt vármegye i. 
m. 55-56. A rendeletről röviden 1. még Nagy I. - F. Kiss E.\ Magyar Kamara i. m. 373. 

16 MOL Magyar Kamara Levéltára, Budai Kamarai Adminisztráció (Ofner Kamerai Admini-
stration) Hofbefehle (a továbbiakban MOL, E 280) 23. doboz. Monath November. No. 7. 

17 MOL E 117 1. köt. Diaria seu protocolla Subdelegatae Commissionis Neoacquisticae Vien-
nensis a die 27a Novembris 1696 usque ultimam Augusti 1703. Ad Num. 26. Neoaquistic. A. 1-2. 



az ő kezükön maradtak, de azokért adót fizetnek. A Bizottság végül úgy dön-
tött, hogy ezeket nem számítják a neoacquistica területek közé. Nem született 
határozat azonban abban a kérdésben, vajon elfogadják-e a török hódítás idején 
tett nádori adományokat birtokoknak.18 Ez utóbbi kérdés felvetése azonban je-
lezte, hogy a birtokjogigazolások alkalmával különös hangsúlyt helyeztek a 
palatinalis donatio törvényes és jogi érvényességének vizsgálatára, mely nem-
csak az adományozottakat, de magát az ezzel a birtokadományozással előszere-
tettel élő nádort, Esterházy Pált is érzékenyen érintette. 

Az Udvari Kamara az uralkodó előzetes jóváhagyásával a következő sze-
mélyeket delegálta a Bizottságba, az Udvari Kamara részéről Karl Gottlieb von 
Aichpichl báró birodalmi tanácsost, Tullio Miglio báró, Johann Jakob Theobald 
von Mayeren, Joseph Franz von Krapff udvari kamarai tanácsosokat, Rüdiger 
Gosswin von Fürstenbuscht, az Udvari Kamara titkárát, valamint a jegyző-
könyv-vezető Johannes Michael Penzingert, szintén kamarai tanácsost. 1699-
től részt vett a Bizottság munkájában Johann Jakob Löwenburg gróf udvari ka-
marai tanácsos is; illetve a Magyar Királyi Udvari Kancellária részéről: 
Mattyasovszky László kancellárt, nyitrai püspököt, Joseph Heinrich Hoffmann 
és Mednyánszky János báró kancelláriai tanácsosokat. Az üléseket általában az 
Udvari Kamara elnökének, Heinrich Gotthart Salburg grófnak vagy valame-
lyik bizottsági tagnak, néhány esetben pedig az Udvari Kamara titkárának az 
elnökletével folytatták le.19 Az Udvari Kamara elnökét vagy valamelyik bizott-
sági tagot a tanácskozások levezetésében 1699-ben többször, 1700 és 1703 kö-
zött pedig rendszeresen a magyar kancellár helyettesítette. 

A Commissio az általa hozott döntéseket vagy javaslatokat felterjesztette 
I. Lipóthoz. Az uralkodó ezek ismeretében fogalmaztatta meg pátenseit. Ezeket 
azután az Udvari Kamara adta ki, amely a döntésekről és a rendeletekről to-
vábbi intézkedések foganatosítása végett leiratban értesítette a Magyar Királyi 
Udvari Kancelláriát. A Bizottság munkája lényegében arra terjedt ki, „hogy ál-
lást foglalt elvi jelentőségű kérdésekben", tudniillik mely uradalmak, birtokok, 
birtokrészek, vagy akár egész vármegyék tekintendők acquistica, illetve neo-
acquistica területeknek. Javaslatot tett továbbá arra, milyen okmányokat kell 
a birtokjog igazolására elfogadni. Jogában állt ezenkívül, amennyiben bizonyos 
birtokosok nem tudták az előírt határidőre irataikat benyújtani, számukra ha-
ladékot biztosítani. A Bizottság a földbirtokosok által bemutatott birtokjog-
igazoló dokumentumokat ellenőrzés és felülvizsgálat céljából megküldte a kirá-
lyi jogügyigazgatóságnak. A jogügy igazgató helyett általában ezeket a feladato-
kat — az iratok tanúsága szerint — ténylegesen a jogügyigazgató-helyettes vé-
gezte el.20 O, miután alaposan tanulmányozta a hozzá eljuttatott okiratok érvé-

18 Uo. 
19 A Bizottság tagjai eleinte hetente négy vagy öt alkalommal (hétfőn, kedden, csütörtökön és pén-

teken, néha szombaton is) tanácskoztak, általában teljes létszámban. Később, 1700-1702 között csupán 
hetente egyszer-kétszer, majd havonta tartottak üléseket. Kétszer is előfordult, hogy hosszabb ideig 
(több hónapig) szünetelt a Commissio tevékenysége. így 1698 március 20. és június 19., valamint 1703. 
február 27. és június 21. között. 

20 A jogügyigazgató-helyettes tisztét az 1690-es évek elejétől 1699. december elején bekövetkezett 
haláláig Laczkó János töltötte be. Laczkó utódját a Magyar Kamura — tekintettel a neoacquistica ügyek 



nyességét, véleményét előterjesztette a Commissiónak. A Bizottság köteles volt 
tanácskozásairól és határozatairól tájékoztatni a Magyar Királyi Udvari Kan-
celláriát és a Magyar Kamarát. Ez utóbbinak döntéseiben a bécsi kormányszerv 
utasításai értelmében mindig a fiskális jogok védelmét kellett képviselnie, illet-
ve szem előtt tartania.21 

A Neoacquistica Commissio, amely miután az esetek többségében jóvá-
hagyta a jogügyigazgató-helyettesek minden birtokjogi részletre kiterjedő véle-
ményét, értesítette a földbirtokosokat a vizsgálatok végeredményéről. Ezek kap-
csán felmerül a kérdés: vajon a hatóságoknál alkalmazott személyek, így például 
maguk a jogügyigazgatók és helyetteseik, vagy éppenséggel a Commissio magyar 
tagjai, továbbá a vizsgálatokban közreműködő magyar kancelláriai és kamarai 
hivatalnokok a rájuk bízott feladatnak megfelelően elsődlegesen az udvar és a 
fiskus érdekeit képviselték-e, és ekképpen úgymond az ország alkotmányával 
és törvényeivel ellentétesen jártak-e el? Azaz az ügyeket, amint azt a birtoko-
sok, de az őket képviselő vármegyék is gyakran hangoztatták, nem a rendes, 
szokásos bírósági eljárás szerint kezelték. Ez az egykorú megállapítás csak 
részben igaz. A királyi jogügyigazgató a birtokügyekben már korábban is a ha-
gyományoknak megfelelően képviselte a fiskust, és persze így az udvar érdeke-
it. Más kérdés, hogy eljárásával természetesen sértette a birtokos nemesség 
alapvető privilégiumait. A magyar jogi és törvénykezési tradíciók tehát csak 
részben sérültek. 

Amennyiben a birtokosok a jogügyigazgató-helyettes álláspontjával nem 
értettek egyet, újabb beadvánnyal fordulhattak a Commissióhoz, amely ezt kö-
vetően az ügyet újabb ellenőrzés végett visszaküldte a jogügyigazgató-helyet-
tesnek. Előfordult, hogy a birtokosok többször is tiltakoztak az általuk egyolda-
lúnak vélt, és számukra negatív következményekkel (például a szóban forgó 
birtok vagy birtokok elkobzása, illetve a királyi kincstár részére történt lefogla-
lása) ellen. Miután a Commissio végső döntését mind a memorialékat és a kér-
vényeket előterjesztő birtokosok birtokjog-igazolása ügyeiben meghozta (kevés 
kivételtől eltekintve a birtokosok szempontjából általában negatív határozat 
született), utasította a Budai Kamarai Adminisztrációt, hogy az illető birtokos 
jelenlétében hivatalosan méresse fel, majd írassa össze a birtokjogi szempont-
ból nem-igazolt, és a fiskus számára lefoglalandó birtokokat.22 

nagy számára — már 1699 decemberében ki akarta nevezni. (MOL, E 21 [18. Decembris 1699. Fol. 
32.]) A feladat ellátására megfelelő személyt azonban csak jó egy évvel később találták meg. A Ma-
gyar Kamara 1700. október 30-án négy kamarai tisztviselőt javasolt a jogügy igazgató-helyettesi tiszt-
ségre, nevezetesen: Hrabovszky Istvánt, Höller Ferencet, Spáczay Jánost és Meskó Ádámot. (MOL, 
E 21 [30. Octobris 1700. Fol. 29.]). Hrabovszky másfél hónappal később a jogügyigazgatói székbe ke-
rült (MOL, E 21 [3. Januarii 1701. Fol. 1.]), a jogügyigazgató-helyettesi tisztségre pedig a Magyar 
Kamara Meskó Ádámot nevezte ki, amire 1701. január 28-án került sor (MOL, E 21 [1701. Fol. 3.]). 
A neoacquistica-ügyeket 1703. június 15-ig vitte, amikor is kinevezték jogügyigazgatónak. - Hra-
bovszkyról és Meskó tisztségviseléséről 1. még Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai. 1526-
1848. Bp. 1988. 114. 

21 L. erről az alábbi iratokat: MOL, E 117 11. cs. No. 12. (Viennae, 28. Maii 1696.) és No. 17. 
(Viennae, 7. Septembris 1696.) 

22 Nagy I.-F. Kiss E.\ Magyar Kamara i. m. 373. 



Az Új szerzeményi Bizottság és Esterházy Pál nádor 

A Commissio és a birtokos fő- és köznemesek között kezdettől fogva fe-
szült volt a viszony. A Bizottságban ugyanis a bécsi udvarnak egy olyan kincstá-
ri intézményét látták, amely őket nemcsak birtokaikban, illetve birtoklási joga-
ikban háborgatta, hanem amellyel szemben kiszolgáltatottaknak is érezték ma-
gukat. A Commissio működése miatt ugyanis nem volt hova fordulniuk, hogy 
panaszaikat orvosoltathassák: a vármegyék, amelyekhez panaszaikkal és bead-
ványaikkal fordultak, túl gyengék voltak ahhoz, hogy megvédelmezzék őket. A 
magyarországi fellebbviteli fórumokat pedig szintén hiába keresték volna meg, 
hiszen azok teljesen a bécsi kormányzattól függtek. Legfeljebb megnyugtató, 
semmitmondó válaszokat kaphattak. 

Egyedül a nádorban, az ország egyik leggazdagabb és legnagyobb hatalmú 
birtokosában, az uralkodó egyik legtekintélyesebb bizalmasában és titkos taná-
csosában bízhattak. Ahogy azt Esterházy Pál nádor kiterjedt hivatalos és ma-
gánlevelezése is bizonyítja, folyamodványok és kérvények sokaságával ostro-
molták őt, hogy az Udvari Kamara és a Neoacquistica Commissio „áldatlan" — 
az országot és a nemességet sújtó — intézkedéseivel szemben emelje fel szavát, 
és helyzetükön javítson. Jól példázza ezt Bars vármegyének egyik — az Udvari 
Kamara általa kiadott rendeletével kapcsolatos — panaszos levele, amelyben 
arra kérték Esterházyt, hogy „méltóBtasson magha méltóssághos Tanácsával 
azarant bennünket táplálni, minémő Valaßtot Kőllessék adnunk azokra Ke-
gyelmes Urunknak eő Főlséghének, avagy arra rendelt Excelsa Commissionak, 
vagyis in locis debitis titendő magha Kegyes Mediatorsagha által azon Valaßt 
adassunkot antevertálni."23 

Esterházynak, ha kísérletet is te t t volna arra, hogy a nemeseknek és a 
rendeknek segítséget nyújtson, és panaszaikat orvosolja, erre sem lehetősége, 
sem pedig megfelelő eszköze nem volt. Az Udvari Kamara ugyanis a nádor ilyen 
irányú tevékenységét megakadályozandó, határozottan arra kérte az uralko-
dót: tiltsa meg számára, hogy a neoacquistica birtokok kapcsán lefolytatandó 
ügyekbe beavatkozzon. I. Lipót király 1696. szeptember 2-án kiadott rendeleté-
vel készségesen teljesítette a kamara kívánságát.24 A nádor keze tehát meg volt 
kötve, és akarata ellenére sem segíthetett sokat a birtokosoknak. 

Az 1696. évi rendelet országszerte nagy felzúdulást, illetve felháborodást 
váltott ki a birtokosok körében. Közülük többen ismételten a nádorhoz fordul-
tak, arra kérve őt: járjon közben I. Lipótnál részben a pátens visszavonása, 
részben pedig az ország törvényeivel és szokásaival ellentétesen tevékenykedő 
Neoacquistica Commissio megszüntetése, illetve működésének felfüggesztése 
végett, hogy a nemesség végre megszabaduljon a Bizottságnak rájuk nézve oly 
káros és fájdalmas tevékenységétől. Esterházy, akit — mint alább látni fogjuk 
— az említett vármegyékben található uradalmai és birtokai révén szintén kel-
lemetlenül érintett a rendelet, nem osztotta a panaszosok radikális követelése-

23 MOL, Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy Pál nádor levelezése (a további-
akban MOL, P 125) 47. köteg No. 4461. (Kistapolcsány, 1695. szeptember 3.) 

24 „Ratione inhibitionis erga dominum a principe palatino expediendum ne causas partes 
neoacquisticas occasione bonorum iudiciorum assumai." MOL, E 117 11. cs. No. 18. 



it. I. Lipóthoz intézett, mérsékelt hangvételű levelében csupán arra kérte az 
uralkodót: egy újabb rendeletben nyugtassa meg és vigasztalja meg a birtokoso-
kat. Hogy mit értett a „vigasztalás" alatt, arra nem tért ki.251. Lipót nem rea-
gált a nádor levelére. Sőt a következő években újabb rendeleteivel nemcsak 
megerősítette a Commissio működését, de hatáskörét is kiterjesztette. 

Esterházy mindazonáltal nem tudott megbékélni azzal a helyzettel, hogy 
őt nádori jogkörében az Udvari Kamara más hatóságokkal együtt folyamatosan 
korlátozta. Sőt, az ellene is foganatosított birtokjogigazolási vizsgálatok szin-
tén ellenállásra késztették. Ennek az Udvari kamarával és a Commissióval foly-
tatott, sokszor reménytelen kimenetelűnek látszó küzdelemnek egyik fontos ál-
lomása volt a Pozsonyban 1700. október 25-én összeült nyolcados (oktavale) 
törvényszék. Esterházy ekkor nádori konkurzust is tartott, és — élve az alka-
lommal — nádori és személyes tekintélyét is latba vetve megkísérelte a rendek 
1690 óta felgyülemlett jogosnak vélt sérelmeit orvosolni, illetve a bécsi udvar-
nál orvosoltatni. Miközben ezen munkálkodott, az Udvari és a Magyar Kamara 
újabb, mind őt, mind pedig a rendeket felháborító javaslatának életbe lépteté-
sét is meg kellett gátolnia. Eszerint a kamarák érvénytelenné kívánták nyilvá-
nítatni mindazokat a királyi és nádori adományokat, amelyeket előzetes tudtuk 
nélkül tettek. Esterházy az egybegyűlt rendekkel feliratban tiltakozott a javas-
lat ellen: ez a királyi hitlevélben és a magyarországi törvényekben foglaltakkal 
ellentétes különösen az ország szabadságának megtartására, továbbá a nádori 
jogkörre és a birtokadományozási jogra vonatkozóan.26 

Esterházy ezután 1700. december 16-án magánlevélben fordult a Bécsben 
tartózkodó országbíróhoz, gróf Batthyány (II.) Ádámhoz, arra kérve őt, tolmá-
csolja az uralkodónak a rendek sérelmeit és kívánságait. Levelében az Udvari 
és a Magyar Kamara eljárását machinációnak, visszaélésnek nevezte, amelyre 
az ország történetében „évszázadok óta nem volt példa, s ami törvényünk teljes 
elrontását vonná maga után".27 Nem ismert, vajon Batthyány valóban közvetí-
tette-e Esterházy és a rendek panaszait és kívánalmait I. Lipót felé, s amennyi-
ben igen, közvetítése milyen eredménnyel járt . Tény azonban, hogy az Udvari 
Kamara, a Commissio és a magyar közigazgatási hatóságok tevékenysége külö-
nösen a neoacquistica birtokok vizsgálata terén 1700 és 1703 között nem szűnt 
meg - mint ahogy azt például a régi uradalmak megszüntetése (a siroki, viseg-
rádi, bujáki, hatvani), illetve új domíniumok (hatvani) létrehozása, s ez utóbbi-
val kapcsolatban az ezek tulajdonosai (közöttük maga a nádor és családtagjai), 
illetve az uradalmak területén található jószágok birtokosai ellen foganatosí-
tott eljárások tanúsítják.28 

25 MOL, Archívum palatinale principis Pauli Esterházy (a továbbiakban MOL, N 8). Literae 
palatinales Suae Maiestati Sacratissimae scriptae in negotio acquistorum. Prothocollum literarum. La-
dula 47. No 3. fol. 143-144. (fogalmazvány); uo. fol. 153. (tisztázat). (Kismarton, 1696. december 15.) 

26 Iványi Emma: Esterházy Pál nádor közigazgatási tevékenysége. (1681-1713). (A Magyar Or-
szágos Levéltár kiadványai III.: Hatóság- és hivataltörténet 10.) Bp. 1991. 81. 

27 Uo. 
28 L. erre részletesebben a hatvani uradalom területén lévő birtokok tulajdonosai elleni vizsgá-

latokat: Soós /.: Pest-Pilis-Solt vármegye i. m. 30-40. 



Eszterházyra nemcsak saját uradalmainak és birtokainak, illetve család-
tagjaijószágainak védelme nehezedett, de a Commissióval folytatott küzdelmé-
vel egyidejűleg a birtokos társadalom hasonló gondjaival-bajaival is törődnie 
kellett. Nem véletlen, hogy 1702. május 23-án újabb levélben kereste meg Bat-
thyány országbírót, amelyben rosszallását fejezte ki az Udvari Kamarának a 
Commissio által is helyeselt és támogatott eljárása ellen, melynek során a ka-
mara egymás után foglaltatta le a magánuradalmakat- és birtokokat, és ezeket 
még királyi felszólításra sem hajlandó visszaadni tulajdonosaiknak. Csak azok 
nyerték vissza jószágaikat, akik az eredeti királyi adományleveleket be tudták 
mutatni. Ezenkívül a kamara a nádori adományokat, mind Esterházyéit, mind 
pedig elődeiéit, „kérdésbe venni kívánja", még azokban az esetekben is, ha a 
birtokosok igazolni tudnák, hogy birtokaik régtől fogva tulajdonukban vannak. 
A nádor úgy ítélte meg, hogy amennyiben az Udvari Kamara ezt a szándékát 
meg akarja valósítani, az országban senki „még a kővárokban sem lehetne 
securus". Arra kérte tehát Batthyányt, hogy járjon közbe az uralkodónál az 
ügyben, mely közbenjárását nemcsak ő, „de az egész regnicolák hálaadással 
fogják venni".29 Források hiányában ezúttal sincs jelenleg tudomásunk az or-
szágbíró közvetítő szerepéről, illetve annak kimeneteléről. Ha a kérdés orvoslá-
sa végett tett is lépéseket, azok valószínűsíthetően nem jár tak sikerrel. 

A nádor harca a Neoacquistica Commissióval dunántúli birtokai védelmében 

A fent említett uralkodói rendeletek, különös tekintettel az 1696. augusz-
tus 30-án kibocsátott pátensre — amint arra fentebb utal tunk — természete-
sen magát Esterházy Pált és családját, valamint rokonságát is érintették, és kö-
telezték a neoacquistica területeken található uradalmai, birtokai és birtokré-
szei birtokjogának igazolására. így a Magyar Királyság nyugati felén Győr, Ko-
márom, Esztergom, Fejér, Veszprém, Tolna, Somogy, Baranya és Zala várme-
gyékben, az ország középső részén Pest-Pilis-Solt, valamint északi-északkeleti 
térségeiben, Nógrád és Heves vármegyékben fekvő várak, domíniumok és tele-
pülések voltak érintettek. Ezeket a jószágokat részben nádor és famíliája tagjai 
birtokolták és igazgatták, részben pedig más birtokosok zálogjogon bírták. 

E szép számú birtokok közül a Neoacquistica Commissio 1696 és 1703 kö-
zött az alábbiakat vonta vizsgálat alá: Komárom vármegyében Gesztest/Vár-
gesztest és a hozzá tartozó birtokokat; Veszprémben a pápa-ugod-devecseri do-
míniumot, Csákvárt és Cseszneket; Tolnában az ozorai-tamási uradalmat és 
Simontornya várát, illetve mezővárosát (tartozékaikkal együtt); Somogyban a 
kaposvári uradalmat és Koppány birtokának felét; Pest-Pilis-Solt, Nógrád és 
Heves vármegyében a bujáki uradalmat és tartozékait, valamint a hatvani do-
mínium területén fekvő jószágokat. Az alábbiakban ezek rövid birtoklástörté-
netét, sorsát és Esterházy nádor érdekükben tett lépéseit követjük nyomon. 

A Komárom vármegyei Gesztes várát és a hozzá tartozó birtokrészeket a 
16. században az enyingi Török család birtokolta. A várat Török Imre már 
1519-ben kérte adományul II. Lajos királytól, de feltehetően nem kapta meg. 

29 Iványi E.\ Esterházy Pál i. m. 81. 



Fia, Bálint 1525-ben próbálta megszerezni, de ettől a vár egyik birtokosa, Sar-
lay István eltiltotta. Török Bálint nem mondott le szándékáról, és kitartását vé-
gül siker koronázta: 1528 januárjában az akkor már kezén lévő vár és tartozé-
kainak birtoklásában I. Ferdinánd király megerősítette.30 

Pápa 1535-ben enyingi Török Bálint tulajdonába került, akinek utódai azt 
a 17. század elejéig birtokolták.31 A család férfiágon 1618-ban Török István ha-
lálával kihalt. 1622-ben a Magyar Kamarának adott 7000 forint kölcsön fejében 
véglai Horváth Gáspár is igényt tartott Pápa várának, mezővárosának és a vár 
előtti malom birtoklására.32 1626. március 15-én Pozsonyban Cziráky Mózes ki-
rályi személynök jelenlétében Esterházy Miklós nádor, az Esterházyak hatal-
mának és gazdagságának megalapozója, a „szenvedélyes jószágszerző"33 és má-
sodik felesége, bedegi Nyáry Krisztina (Thurzó Imre özvegye) szerződést kötött 
Haller György feleségével, Nyáry Borbálával, illetve Nyáry Miklóssal,34 amelyet 
a szerződő felek 1628. február 23-án Biccsén Alaghy Menyhért országbíró előtt 
megerősítettek.35 Esterházy felesége Turóc vármegyei birtokaiért cserébe meg-
kapta Pápát, Gesztest és Ozorát.36 A birtokok teljes átruházásáról szóló egyez-
séget az érintett felek 1631. április 24-én a turóci konvent előtt foglalták írás-
ba.37 Bár az egyezményt 1632-ben Nyáry Miklós özvegye, Bánffy Judit megtá-
madta,38 Esterházy Miklósnak sikerült a szóban forgó jószágokat saját tulajdo-
nában megőriznie. Ugyanebben az évben a nádor és felesége Pápát és Gesztest 
73.769 forintért elzálogosította gróf Csáky Lászlónak.39 A nádor 1630-ban Pá-
pát az ugod-devecseri domíniummal együtt két idősebb fiának, Lászlónak és 
Istvánnak adta. Esterházy Miklós halála (1645) után a pápai uradalom László-
ra szállt, akitől — miután ő az 1652. évi vezekényi csatában elesett — azt 
Esterházy Ferenc és Pál örökölte meg.40 

30 Enyingi Török Bálint. A bevezetést írta és a forrásokat közzéteszi Bessenyei József. Bp. 
1994. XXXIII. 

31 Szakály Ferenc: Pápa a török korban. In: Tanulmányok Pápa történetéből. A kezdetektől 
1970-ig. Főszerk. Kubinyi András. Pápa 1994. 134-136. 

32 Uo. 136. 
33 Felemelkedésére és családi hatalmának megalapozására (további irodalommal) 1. Pálffy Géza 

e számbeli tanulmányát. « 
34 MOL, Esterházy család hercegi ágának levéltára (a továbbiakban MOL, P 108) Repositorium 

(a továbbiakban Repos.) 40. Fase. A. No. 7.; MOL, Magyar Kamara Levéltára, Acta Commissionis 
Neoacquisticae Viennensis 1690-1703 (a továbbiakban MOL, E 117) 3. cs. Fase. II. No. 9. 

35 A szerződés eredetijét és másolatát 1. MOL, P 108 Repos. 40. Fase. A. No. 7., 8., 9. és 11., to-
vábbá MOL, E 117 3. cs. Fase. II. No. 9., 10. (Anno 1628. Fassio et contractus inter Nicolaum 
Estorás, et Christinam Nyáry, et Nicolaum Nyáry ratione castrorum Papa, Ozora, et aliorum.) Vö. 
erről Eva Fülöp: Angaben zur Besitzgeschichte des fürstlichen Zweiges der Familie Esterházy in der 
Feudalzeit. In: Die Fürsten Esterházy. Magnaten, Diplomaten und Mäzene. Katalog der Ausstellung 
der Republik Osterreich, des Landes Burgenland und der Freistadt Eisenstadt „Die Fürsten Ester-
házy". Eisenstadt, Schloss Eszterházy 28.4. bis 31.10.95. Hrsg. Jakob Perschy - Harald Prickler. 
Eisenstadt 1995. 87. 

36 Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírása. Bp. 1901. 102.; Szabad 
György: A tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra. 
Bp. 1957. 16. 

37 MOL, P 108 Repos. 40. Fase. A. No. 10.; MOL, E 117 3. es. Fase. II. No. 10. 
38 Uo. No. 11. 
39 MOL, P 108 Repos. 40. Fasc. A. No. 12. és 14.; Szakály F.: Török kori Pápa i. m. 136. 
40 Szakály F.: Török kori Pápa i. m. 136-137. 



Az ugod-devecseri uradalom, legalábbis részben, 1626-ban már az Ester-
házyak birtoka volt. Erre utal az említett év április 25-én Ugod és Devecser jó-
szágokról Esterházy Miklós részére készített összeírás.41 A domíniumot a hozzá 
tartozó birtokrészekkel együtt az Esterházyak a 17. század közepén szerezték 
meg végleg az eladósodott véglai Horváth Gáspártól, akinek 1655-ben kifizet-
ték az általa a Magyar Kamarának kölcsönadott összeget.42 A család a linci béke 
értelmében 1645-ben átengedte I. Rákóczi György erdélyi fejedelemnek Ecsed, 
Tokaj, Tarcal és Regéc várát. Ennek fejében Rákóczi és felesége, Lórántffy Zsu-
zsanna kb. 150.000 forintot fizettek Esterházy Ferencnek. Ezt az összeget Fe-
renc gyámja, Pál arra használta fel, hogy visszaváltsa az apja által elzálogosí-
tott Pápa-Ugod-Devecser-uradalmat, Gesztes és Csákvár várakat és tartozékai-
kat.43 Időközben ,jelenleg ismeretlen körülmények között" a pápa-ugod-deve-
cseri domíniumot Pázmány Péter unokaöccse, Pázmány Miklós is birtokolta. 
Birtoklása azonban epizódjellegűnek bizonyult, mivel a domíniumot Esterházy 
László még 1648-ban visszavette tőle.44 

A Ferenc felett gyámságot viselő bátyja, Pál, mivel a birtokok igazgatására 
nem volt ideje és lehetősége, azokat 1654. október 30-án négy évre 58.000 forin-
tért zálogba adta Esterházy Farkasnak.45 Pál és Ferenc 1660-ban megosztoztak 
az általuk öröklött birtokon. Ferencnek Sempte vára és az apai örökségből 
Pápa-Ugod-Devecser és Gesztes uradalmai jutottak.46 Esterházy Ferenc ezeket 
a várakat és uradalmakat később felosztotta három fia között: Gesztest Csák-
várral együtt Antalra hagyta, míg a pápa-ugod-devecseri uradalmat, Ferencnek 
és Józsefnek adta.47 

Cseszneket és tartozékait örökös jusson Esterházy Miklós 1635-ben ado-
mányként kapta II. Ferdinánd királytól.48 Ezt az adományt 1655-ben megerősí-
tette Esterházy Pál elsőfokú unokaöccsei (Esterházy János, Mihály és Imre), il-
letve mindkét nembeli leszármazottaik számára, azaz a cseszneki Esterházy-ág 

41 MOL, Magyar Kamara Levéltára, Urbaria et Conscriptiones. (a továbbiakban MOL, E 156 U 
et C.) Fasc. 154. No. 62. - Hivatkozik rá Fülöp E.: Besitzungsgeschichte i. m. 16. jegyz. 

42 Reizner János: A gróf Eszterházy-család pápai levéltára. Történelmi Tár, 1893. 611.; Szakály 
F.: Török kori Pápa i. m. 136.; Fülöp E.: Besitzungsgeschichte i. m. 86. - Fülöp Éva említ egy 1627. 
évi, az Esterházyak által a vasvári káptalannal hitelesített okiratot, mely szerint Esterházy Miklós 
1627-ben a tulajdonában lévő Ugod és Devecser várakhoz tartozó birtokok közül többet, így nemesi 
kúriáját és egy szőlőhegyet elzálogosított Balassa Borbálának, Czobor Imrének és Török Jánosnak. A 
dokumentum minden valószínűség szerint hamisítvány. A zálogbirtokosok közül ugyanis Török (II.) 
János 1607-ben meghalt. Vö. erről Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi 
táblákkal. I-XII. köt. Pest, 1857-1868. XI. köt. 294. 

43 Fülöp E.: Besitzungsgeschichte i. m. 89. 
44 Szakály F.: Török kori Pápa i. m. 136-137. 
45 MOL, E 117 3. es. Fase. II. No. 12. (Anno 1654. Arendatio arcium et bonorum Papa, 

Deveczer, Ugod et Gesztes, Wolffgango Eszterhazy facta.) Esterházy Farkasnak a fenti összegen kí-
vül még 306 forintot kellett fizetnie a bónisfalvai (Bonisdorf) pálos szerzeteseknek. L. az irat kivona-
tát még: MOL, E 117 3. es. Fase. II. No. 13. (Extractus literarum in negotio bonorum Gesztes.) 

46 Eszterházy J.: Esterházy család i. m. 102, 106.; Krasztina Lajos: Csákvár története. Csákvár 
1932. 25, 31-32.; Iványi E.: Esterházy Pál i. m. 1991. 26.; Fülöp É.: Besitzungsgeschichte i. m. 
89-90. 

47 Eszterházy J.: Eszterházy család i. m. 138, 148.; Krasztina L.: Csákvár i. m. 31-34.; Szabad 
Gy.: Tatai és gesztesi uradalom i. m. 17. 

48 A donatiós levél másolatát 1. MOL, E 117 3. es. Fase. I. No. 3. 



tagjai számára, akik a várat 21 Komárom és Veszprém vármegyei birtokkal 
Verebélyi Zsigmonddal közösen birtokolták. A birtokok egy részét Esterházy 
János és felesége, Ocskay Magdolna 1689-ben zálogba adta a Lengyeltóti csa-
ládnak.49 

Az 1696. augusztus 30-i uralkodói rendelet értelmében a Győr, Komárom 
és Veszprém vármegyékben fekvő neoacquistica jószágok birtokosainak novem-
ber 22-ig, illetve a hónap végéig kellett a Bizottságnak benyújtaniuk birtok-
jogigazoló dokumentumaikat. Esterházy Pál és érintett testvérei, illetve unoka-
öccsei, számos más birtokoshoz hasonlóan nem tudták teljesíteni a kitűzött ha-
táridőre a rendeletben előírtakat. Ezért a terminus módosításáért folyamodtak 
a Commissióhoz. Ez előbb Esterházy Dániel és Esterházy Péter halasztási ké-
relmét hagyta jóvá, és az előbbi számára 1697. március elejét, az utóbbinak pe-
dig március közepét jelölte ki új határidőként a dokumentumok beszolgáltatá-
sára.50 A Bizottság 1696. december 10-i ülésén Esterházy Ferenc részére adott 
haladékot, hogy a Komárom, Fejér és Veszprém vármegyei birtokairól szóló ok-
mányokat később adhassa be.51 Egy héttel később a Commissio Esterházy Dáni-
el és testvére számára ismételten jóváhagyta a halasztást, azzal a módosítással, 
hogy mindketten 1697 márciusáig kötelesek birtokjogbiztosító okirataikkal Bécs-
ben megjelenni.52 A nádornak sem sikerült a kitűzött határidőre Győr, Komá-
rom, Veszprém, Fejér, Esztergom, Zala és Somogy vármegyei birtokainak tulaj-
donjogát bizonyító iratait benyújtani, így szintén új időpont kiírását kérvényez-
te. A Bizottság 1696. december 17-i ülésén tíz hét haladékot engedélyezett a vi-
lági elit vezetője számára okmányainak összegyűjtésére és beszolgáltatására.53 

A Commissio ezt a halasztásról szóló engedélyt 1696. december 28-án megerősí-
tette.54 

Valószínűsíthető, hogy Esterházy Ferenc és Antal a jelzett új határidőre 
sem nyújtotta be a jogbiztosító dokumentumokat a pápa-ugod-devecseri urada-
lom, valamint Gesztes, Csákvár és tartozékaik birtoklásáról. Az okiratokat, 
vagy legalábbis egy részüket, csak jóval később, 1701. március elején szolgáltat-
ták be.55 Ennek ellenére a Commissio 1702 tavaszán ismét felszólította őket a 
(maradék?) jogbiztosító okmányok haladéktalan bemutatására. A családtagok 
nevében Esterházy Antal, Pál fia válaszolt a Commissiónak, és határozottan 
visszautasította a követelést. Egyúttal arra kérte a Bizottságot: ne zaklassák 
sem őt, sem pedig famíliájának érdekelt tagjait a pápa-ugod-devecseri urada-
lom, elsősorban pedig Gesztes és Csákvár birtokjogának ügyében, különös te-
kintettel arra, hogy családtagjaival együtt késznek mutatkozott a birtokaikra 
kivetett fegyverjogmegváltási díj lerovására.56 Esterházy Antal néhány hónap-
pal később egy emlékeztetőt intézett a Commissióhoz, amelyben a család nevé-

49 Uo. No. 4. 
50 MOL, E 117 1. köt. No. 27. E. (17. Decembris 1696. Sessio nona.) 13. 
51 Uo. No. 27. B. 18. 
52 Uo. No. 27. F 21. 
5 3 Uo. No. 27. E. 20. 
54 Uo. No. 27. F. 21. 
55 Uo. No. 100. Neoaquist. (10a Mártii 1701.) 94. 
56 Uo. No. 114. C. (Die 29. Maii 1702.) 113. 



ben ismételten elutasította a birtokjogigazolási vizsgálatot, s az ellene és csa-
ládtagjai ellen foganatosított eljárás megszüntetéséért folyamodott.57 

A Commissio — legalábbis jegyzőkönyveinek és a jogügyigazgatóság irata-
inak tanúsága szerint — nem reagált a memóriáiéra, és néhány hónapig nem 
foglalkozott az Esterházyak közép-dunántúli uradalmainak és birtokainak tu-
lajdonjogával, illetve annak igazolásával. Érdemben csak 1702. október 6-i ülé-
sén tért az ügyre vissza, midőn megvitatta Esterházy Antal újabb folyamodvá-
nyát. Ebben ő arra kérte a Bizottságot, adjon számára újabb haladékot azoknak 
a jogbiztosító iratoknak a beszerzésére, amelyek a nádor kezében vannak.58 

Úgy látszik, Esterházy a vonatkozó iratokat a következő hónapokban sem tud-
ta összegyűjteni, mivel a Commissio 1703. január 19-én úgy határozott, hogy a 
birtokjogok pontos tisztázása végett Esterházy Antal ismét nyújtsa be a jogbiz-
tosító iratokat. Különös tekintettel arra is, hogy a fiskus szerint Gesztes és 
Csákvár birtoklása tárgyában más birtokosok ellentmondást jelentettek be. 
Erre négy hetet adtak Esterházynak,59 aki a kitűzött határidő lejárta u tán csak 
jó két hónappal tett eleget a Commissio felszólításának. Az iratokhoz csatolt 
emlékeztetőjében azonban hevesen tiltakozott a rá nézve felette sértő kijelenté-
sek miatt, miszerint ő állandóan távolmaradó (absens) és „rossz hírű" (,infamis) 
ember lenne.60 

A beszolgáltatott jogbiztosító iratok sorában az első helyen I. Mátyás ki-
rály 1473-ban Székesfehérvárott enyingi Török Ambrus és felesége, Csoron Ka-
talin részére kibocsátott, és királyi consensussal megerősített oklevele szere-
pelt, amelyben Gesztes várát több más birtokkal együtt nekik és mindkét nem-
beli utódaiknak adományozta. Az adománylevél, mint azt már a szakirodalom 
kimutatta, 17. századi közönséges hamisítvány,61 amelyet esetleg Esterházy 
Miklós vagy talán még inkább maga a nádor hamisíttatott. 

Fontossági, és időrendi szempontból a második jogbiztosító irat a II. 
Ulászló király által 1513. március 8-án megerősített oklevél volt, amely szerint 
enyingi Török Imre az említett évben Somi Gáspártól és Józsától Gesztes várát 
tartozékaival együtt 20.000 forintért visszaváltotta. Törököt Gesztes birtoklá-
sában egy 1519-ben kibocsátott oklevelében II. Lajos megerősítette. Egyik utó-
da, Török Bálint a birtokot 1526-ban a Werbőczy István nádortól kért és kapott 
oklevélben a maga számára átíratta.62 Kutatásaink során megállapítottuk, 

57 Uo. No. 121. Neoaquist. (31a Augusti [1702.]) 118-119. 
58 Uo. No. 125. Neoaquist. 123. 
5 9 Uo. Ad Num. 152. NeoaquistA. 229. 
60 Uo. Ad Num. 152. E. (22a Mártii 1703.) 238. - A benyújtott iratok egy részét 1. MOL, E 117 

3. es. Fasc. II. No. 1-13. és uo.: Extractus litterarum in negotio bonorum Gesztes. - A többi iratot 1. 
MOL, P 108 Repos. 40. Fasc. G. No. 128., 129. 

61 Az adománylevelet 1. MOL, DL 17443. Az oklevél „eredetije" Csánki Dezső szerint, aki a 
donatiót — tévesen — 1472-re datálta, az Esterházy család kismartoni levéltárában volt a 'Ladula 3. 
Fasc. 9. No. 23.' jelzet alatt. L. Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korá-
ban. III. köt. Bp. 1897. 214. 

62 L. ezeknek a dokumentumoknak a másolatát: MOL, E 117 3. es. Fasc. II. No. 1., 2., 3. - Az 
Esterházyak Veszprém, Komárom és Fejér vármegyei jószágainak birtoklástörténete csak részben 
van feldolgozva. A szakirodalom eredményein kívül tehát ebben az esetben, mint ahogy más uradal-
mak és birtokok birtoklástörténetének esetében is, az Esterházyak által benyújtott birtokjogigazoló 
iratokra hagyatkozhatunk, természetesen megfelelő kritikával. Az Esterházy Pál és családjának tag-



hogy nemcsak az 1473. évi oklevél hamis, hanem az 1513., 1519. és 1526. évben 
kiadottak is, melyek feltehetően szintén a 17. században készült hamisítvá-
nyok. Az 1513. évi oklevélben Esterházy szerint visszaváltásról van szó. Ez 
azonban nem felel meg a valóságnak, ugyanis a Somi család a fennmaradt okle-
velek tanúsága szerint Gesztest 1502-től kezdve63 az 1510-es években is folya-
matosan birtokolták, és 1519-ből nincs olyan oklevél, mely az 1513. évi birtok-
visszaváltást igazolná. Az újabb kutatások egyébként is kétséget kizáróan bizo-
nyították, hogy Gesztes és tartozékai 1519-ben még nem voltak az enyingi Tö-
rök család kezén.64 Ami az 1526. évi oklevélben foglaltakat illeti, mely szerint 
Török Bálint Werbőczy Gesztest Csákvárral és 18 faluval együtt Werbőczyvel a 
saját részére átíratta, szintén nem felel meg a valóságnak. Ugyanis, ahogy azt 
fentebb jeleztük, Török Bálint a szóban forgó birtokokat csak 1528-ban szerez-
te meg.65 

A többi beadott okirat közül figyelemreméltó Török István 1618. évi vég-
rendelete, Nyáry István és Nyáry Borbála tiltakozó levele ugyanezen esztendő-
ből, az Esterházy Miklós és felesége, Nyáry Krisztina, illetve Nyáry Miklós és 
Nyáry Borbála közötti 1626. évi egyezmény, ennek 1628. évi megerősítése, to-
vábbá Nyáry Miklós 1631-ben kelt lemondó levele Veszprém vármegyei birtoka-
iról Esterházy Miklós javára, végül az 1654. évi szerződéslevél, amelynek értel-
mében Esterházy Pál öccse, Ferenc nevezett birtokait elzálogosította.66 

A Commissio az okmányokat, illetve ezek hiteles másolatait véleménye-
zésre megküldte a jogügyigazgató-helyettesnek, Meskó Ádámnak. Meskó, miu-
tán minden részletre kiterjedően áttanulmányozta a dokumentumokat, felte-
hetően még 1703 áprilisában két emlékeztetőt küldött az Esterházyaknak, 
amelyekben megkérdőjelezte a kezükön lévő birtokok tulajdonjogát, különösen 
Gesztesét és Csákvárét.67 Meskó többek között nem látta bizonyítottnak, mi-
képpen kapcsolódik az Esterházy család az enyingi Török famíliához, illetve 
ra j ta keresztül I. Mátyás birtokadományához. A nem egyértelmű bizonyítás 
szerinte kizárja Gesztes birtoklását. Meskó úgy látta továbbá, hogy tisztázásra 
vár az is, milyen kapcsolat áll fenn az első adományozott, Török Ambrus és Tö-
rök Imre között? Az sem volt világos számára a benyújtott okiratok alapján, va-

jai által a Commissiónak benyújtott birtokjogigazoló dokumentumokat márcsak azért is kellő kriti-
kával kell kezelnünk, mivel a család történetének feldolgozója, gróf Esterházy János a monográfiájá-
hoz mellékelt oklevéltárban sem az Esterházyakkal leányágon „rokon" felmenő családok 15-16. szá-
zadi irataiból, sem pedig Esterházy Pál elődeinek 17. századi birtokszerzéseit igazoló kútfőkből 
egyetlen dokumentumot nem tett közzé. Valószínűleg az utóbbiak tekintetében maga is úgy ítélte 
meg, hogy ezek a „kétes eredetű" kútfők — amennyiben feltételezzük, hogy azok a kezébe jutottak 
— nem állják ki a tudományos kritika próbáját. L.:Az Eszterházy család és oldalágainak leírásához 
tartozó oklevéltár. Összeállította gróf Eszterházy János. Kézirat gyanánt kiadja herczeg Esterházy 
Miklós. Bp. 1901. 

6 3 L. erre az 1502. március 28-án kiadott oklevelet. (MOL, DL 36564.) 
64 L. erről Enyingi Török Bálint, i. m. XXXIII. 
65 Uo. 
66 L. ezeket MOL, E 117 3. es. Fase. II. No. 8 , 9 , 10., 11, 12. 
67 Meskó memóriáiéiról, illetve tartalmukról Esterházy Pál, Antal, Ferenc és József közösen írt 

válaszaiiból tudunk. Ezeket kutatásaink során nem találtuk meg. A levelek fogalmazványai azonban 
fennmaradtak, mégpedig az Esterházyak feleleteihez mellékelve. L. ezeket: MOL, E 117 3. cs. Fasc. 
II. No. 13. 



jon Török Imre 1513-ban örökös jogon akarta-e megszerezni a korábban 
„aadományként nyert" birtokokat, vagy csupán visszaváltásukról van-e szó a 
jogbiztosítékként benyújtott oklevélben? Azt is igazolni szükséges, vajon a Tö-
rök család 1513-ban valóban birtokolta-e Gesztest? Az Esterházyaknak hason-
lóképpen bizonyítani kellene, vajon mind 1473-ban, mind pedig 1513-ban meg-
történt-e a birtokbaiktatás? Az 1519-ben kibocsátott oklevél is problémát vet 
fel, nevezetesen nem világos, vajon a szóban forgó dokumentum kiadásának 
éve a birtokelévülés (praesentio) kezdetét jelenti-e vagy sem? Meskó a Werbő-
czy-féle transumptionalis levelet sem tartotta bizonyító erejű jogbiztosító irat-
nak Gesztes birtoklására nézve, mivel abból nem derül ki, vajon Török Bálint a 
szóban forgó jószágnak 1526-ban valóban birtokosa volt-e. Nem fogadható el 
továbbá az 1626. évi okmány sem, mert abban Geszfest és tartozékait Nyáry 
Krisztina, nem pedig férje, Esterházy Miklós vette árendába. Ez ugyanis azt 
bizonyítja, hogy Nyáry Krisztina, mint a Nyáry család leszármazottja nem 
birtokosa, hanem „csak" zálogbirtokosa volt Gesztesnek. 

Meskó vizsgálatának alapján arra a következtetésre jutott, hogy az enyin-
gi Török család tagjainak jut tatot t birtokadományok nem érvényesek, mivel 
azokba egyrészt nem történt meg a beiktatás, másrészt a Tripartitum szerint 
(I. rész 17. és 19. cím) az elévüléshez 200 évre van szükség, ez pedig nincsen 
meg. Mindezen felül hiányzik az Esterházyak genealógiai táblája is, amellyel 
részint igazolni lehetne az elévülés kezdetét, részint a család vérségi leszárma-
zását. 

Esterházy Pál, Antal, József és Ferenc Meskó leveleire 1703. május elején 
terjedelmes válaszokban reagáltak,68 amelyekben a Tripartitum megfelelő he-
lyeire és a hatályos magyar törvényekre hivatkozva próbálták meg jogosnak 
vélt érveiket előadni Gesztes és tartozékaik birtokjogának igazolására vonatko-
zóan. Először is megtámadhatatlannak és kétségbe vonhatatlannak jelentették 
ki az 1473. évi adománylevelet, hangsúlyozva, hogy abban Gesztes tartozékai 
között Csákvár is fel van sorolva. Szerintük az is cáfolhatatlan tény, hogy Török 
Imre Ambrus leszármazottja volt, aki 1513-ban apja adománybirtokát szerezte 
vissza. Mint kifejtették ugyanis: egyértelműen visszaszerzésről, illetve vissza-
vételről, és nem visszavásárlásról van szó. Ezt pedig Imre nem tudta volna 
megtenni, ha Gesztest és tartozékai korábban már nem lettek volna a Török 
család birtokában. Ami pedig a jószágok öröklését illeti, azokat Imrétől fia Bá-
lint, majd pedig az ő utódai örökölték. Majd miután a Török família leányági le-
származottai közül ketten is a Nyáry család fiági tagjaival kötöttek házasságot 
(Margit Nyáry Lőrinccel, Zsuzsanna pedig Nyáry Pállal) az Esterházyak a Tö-
rök família fiágon történt kihalását követően — a Nyáryakkal való rokonságuk 
révén — szerezték meg a dunántúli birtokokat, közöttük Gesztest és tartozéka-

68 A válaszok feltételezett időpontjára az egyiken olvasható kamarai jegyzetből („praesentata 4 
Maii 1703.") következtettünk. A feleteket 1. MOL, E 117 3. es. Fase. II. No. 13. (Ad Excelsam 
Neoacquisticam Commissionem et Dominos observandissimos colendissimos ofTiciosa informatio et 
replica in negotio bonorum Gesztes introscriptorum principis Pauli palatini, nec non Antonii, Jo-
sephi et Francisci Esterasi[!] de Galantha.; Ad Excelsam Neoacquisticam Commissionem dominos 
nobis observandissimos, colendissimos replica in facto bonorum Gesztes infrascriptorum principis 
palatini et comitum Antonii, Josephi et Francisci Eszterhazy.) 



it. Mindebből egyértelmű, hogy nincs szükség külön családi genealógia beszol-
gáltatására. Már csak azért sem, mert a Gesztesről szóló birtokadomány érvé-
nye mindkét nemre kiterjedt, tehát a birtokjog a nőági örökösödésre is fennállt. 
Esterházy és unokatestvérei szintén a Tripartitum megfelelő címeire utalva ál-
lították, hogy a birtokadomány Meskó érveivel szemben akkor is érvényes, ha a 
donatiós levélben nincs feltüntetve a salvo iure alieno kitétel. Meskónak arra 
felvetésére pedig, miszerint a benyújtott dokumentumok között nem szerepel a 
birtokbaiktatási okirat, amely kétséget kizáróan igazolná azt, hogy Gesztest, 
mint királyi birtokadományt és tartozékait, közöttük Csákvárt is, az Esterház-
yak jogosan birtokolják, az alábbi ellenérvet hozták fel: a birtokbaiktatáshoz 
elegendő volt pusztán annak a vármegyének az évszázados szokása 
(esetünkben Fejér, ahová Gesztest korábban sorolták), ahol a birtok található 
volt. A fïskusnak tehát a fenti ellenérvek alapján nincs joga a szóban forgó 
birtokra. 

A nádor, testvére és unokatestvérei, hogy birtokjogukat Gesztesre és tar-
tozékaira szilárdabban megalapozzák, válaszuk végén mégis mellékelték az Es-
terházyak leszármazási tábláját, amelyet Török Imréig vezettek vissza. Han-
goztatták egyúttal: a családi genealógia ismeretében senki, még az Udvari Ka-
mara vagy a jogügyigazgató-helyettes sem kételkedhet abban, hogy egyik nőági 
felmenőjük Török Zsuzsanna, Nyáry Pál első felesége volt, s ez hitelt érdemlően 
bizonyítja kapcsolódásukat a Török családhoz. 

A Commissio az Esterházyak válaszait ellenőrzésre megküldte Meskónak, 
aki 1703. június 26-i levelében elutasította birtokjogi érveiket.69 Először is nem 
fogadta el a családi genealógiát, mivel úgy vélte, abból nem olvasható ki a csa-
lád egyenesági vérségi leszármazása. Sőt, szerinte abban több a feltételezés, 
mint a valóságos bizonyíték, különösen ott, ahol az Esterházyaknak a Török fa-
míliától való levezetéséről esik szó. Az sem világos továbbá számára, vajon Tö-
rök Bálint Imre fia, Ferenc pedig Bálinté volt-e. (Meskó viszont érdekes módon 
elfogadta azt a genealógiában elkövetett hibát, hogy Török Margit Bálint leá-
nya volt.) Meskónak kételyei voltak abban a tekintetben is, hogy Török Margit-
nak és férjének, Nyáry Lőrincnek valóban tulajdonában volt Gesztes vára és 
uradalma, mivel azt haláláig, 1618-ig Török István birtokolta. Következéskép-
pen az Esterházyak a magtalanul elhalt Török István egyetlen birtokára sem 
tar that tak igényt, mivel azok a Szent Koronára szálltak vissza. 

Meskó így továbbra is fenntartot ta azt a fískus által is képviselt álláspon-
tot, hogy tudniillik Gesztes várának és uradalmának birtokbaiktatása az Ester-
házyak számára a törvényben előírt egy éven belül nem történt meg. Ebből pe-
dig kétséget kizáróan következik, hogy a Török családtól „állítólagosán" meg-
örökölt birtokok tulajdonjoga érvénytelen, és semmiképpen sem illeti meg az 
Esterházy famíliát. A családdal szemben tehát a Királyi Fiskust tar tot ta a vár 
és az uradalom, különösen Csákvár jogos tulajdonosának. Ez utóbbit minde-
nekelőtt azért, mivel szerinte annak birtoklásáról az Esterházyak egyetlen ira-
tot sem nyújtottak be a Commissiónak. Meskó nem fogadta el az 1513-ban és az 

69 MOL, E 117 3. es. Fase. II. No. 13. (Replica inclytae familiae Esterházy in processu occasione 
boni Csákvár humillime facta introscripti vicedirectoris Causarum Regalium.) 



1519-ben kibocsátott okleveleket sem, mivel szerinte ezek egyike sem tekinthe-
tő a szóban forgó birtokok birtoklása kezdetének. Ezek a dokumentumok csu-
pán az adományozás tényét bizonyítják, a birtokjogot nem. Ráadásul nem egy-
értelmű az okiratokból, vajon a Török család saját korábbi birtokát örökölte-e 
meg, vagy arra csak királyi megerősítést kapott. Ezek az adománylevelek tehát 
a fiskussal szemben a birtokjog kérdésében nem tekinthetők bizonyító erejűek-
nek. Végül Meskó szintén nem tartotta hiteles jogbiztosító iratnak az 1526. évi 
oklevelet sem, mert abból nem derül ki, vajon Gesztes és tartozékai a jelzett 
esztendőben valóban Török Bálint kezén lettek volna.70 Mindezek alapján a jog-
ügyigazgató-helyettes arra a következtetésre jutott, hogy a benyújtott iratok 
nem igazolják az Esterházyak birtokjogát Gesztesre és Csákvárra, valamint 
tartozékaikra. A végső döntést az ügyben a Commissióra bízta. 

A Neoacquistica Commissiónak valószínűleg nem maradt ideje az Ester-
házyak gesztesi birtokjogának kérdésével foglalkozni, és így a további vizsgálat 
függőben maradt. A családnak, legalábbis irathagyatékának tanúsága szerint, a 
nádor hathatós közbenjárásának köszönhetően, így sikerült megőriznie a birto-
kokat.71 

A Commissio a Pápa-Ugod-Devecser-uradalom, valamint Gesztes és Csák-
vár birtokjogának ellenőrzésével egyidejűleg kezdte meg, illetve folytatta le a 
nádor Tolna és Somogy vármegyei domíniumainak és jószágainak birtokjogi 
vizsgálatát. Az eljárás Tolnában az ozorai, tamási várra és domíniumra és a 
hozzájuk tartozó portiókra, valamint Simontornya várára és mezővárosára, il-
letve tartozékaikra, Somogyban pedig az egész kaposvári uradalomra és a kop-
pányi felére terjedt ki. Ezek — miként arra már fentebb utal tunk — 1626-ban 
kerültek az Esterházy család tulajdonába.72 A birtokokat később a közös családi 
vagyon felosztása után Esterházy Pál nádor megtartotta magának.73 

Az Udvari Kamara már 1690-ben felszólította a nádort e birtokai tulaj-
donjogának igazolására. Esterházy tiltakozott a kamara eljárása ellen, hangsú-
lyozva, hogy szóban forgó domíniumait, jószágait és várait az összes hozzájuk 
tartozó területtel együtt elődeitől örökjogon szerezte meg és bírta, így ő azok-
nak egyedüli és jogos tulajdonosa. Egyúttal arra kérte a kamarát , hogy birtoka-
it egy méltányos összeg lefizetése ellenében tovább is háborítatlanul birtokol-
hassa. Az Udvari Kamara válaszában ugyan nem vonta kétségbe a nádor bir-
tokjogát, de a jövőre nézve vindikálta magának a jogot arra, hogy a nemrég 
vagy újabban a törököktől visszaszerzett területeket (territoria nouiter acquisi-
ta), illetve az ezeken található világi és egyházi birtokok tulajdonjogát a maga 
számára elsődlegesen fenntartsa. Az említett jószágokat azonban szabadon és 
díjtalanul, azaz méltányosságból „átengedte" a nádornak, de elrendelte, hogy a 

70 Meskó kételkedését a legújabb tudományos kutatások is megerősítették. Vö. erről: Enyingi 
Török Bálint i. m. XXXIII. 

71 L. erre: MOL, P 108 Repos. 59. Fase. A. és Fülöp É.: Besitzungsangaben i. m. 92. 
72 L. erről még Kiss István: Simontornya története. Simontornya 1932. 98. - Kiss szerint Es-

terházy Miklós 1620-ban szerezte meg Simontornyát, erről azonban nincsenek adatok. 
73 L. erre: MOL, P 108 Repos. 59. Fase. A. (Arcium, castellorum ac castrorum numerus, quae 

vei in toto, vei in parte prae manibus domini comitis Pauli Esterházy sunt, aut titulo pignoris alii 
possident, et in quibus successionem habet. 1680.) 



domíniumok és tartozékaik állapotát mérjék fel, illetve írják azokat össze, érté-
kükről pedig készítsenek vagyonbecslést.74 

A nádor ezzel az Udvari Kamara eljárását lezártnak tekintette, és remél-
te, hogy e birtokaiban őt többé nem háborgatják. Reményeiben azonban csak-
hamar csalatkoznia kellett. A kamara ugyanis 1695-ben újabb információt kért 
a Somogy és Tolna vármegyei Esterházy-birtokokról, különös tekintettel a bir-
tokok 15-17. századi öröklését és birtoklását igazoló jogbiztosító iratokra vo-
natkozóan.75 A kamarának ez az újabb utasítása nyugtalanította a nádort, hi-
szen előrevetítette azt, hogy előbb-utóbb akár egy komolyabb birtokjogi vizsgá-
latra is számíthat. Esterházynak ugyanakkor 1695-ben sikerült elérnie, hogy 
egyrészt az uralkodótól adományt nyerjen Dombóvár és a hozzá tartozó urada-
lomra, másrészt az 1690-ben kapott Zala vármegyei volt Nádasdy-birtokokba a 
vasvári káptalannal magát beiktattassa.76 

Esterházy Pál nem egyedüli birtokosa volt az ozorai és tamási uradalom-
nak. Ezek területén ugyanis kisebb birtokai voltak a báró Viczay családnak is. 
Simontornyán pedig a Zayakkal és Horváth (alias Drevodelics) Péter várkapi-
tánnyal együtt osztozott. A nádor simontornyai birtokából először 1693-ban 
„szakítottak ki" egy kisebb részt. Nevezetesen katonai szolgálati érdemei elis-
meréseként az uralkodó január 24-én a mezővároshoz tartozó területen Hor-
váth Péternek, aki a törökök kiűzése után Simontornya várának első kapitánya 
volt, előbb 50 holdnyi szántót és szőlőt,77 majd pedig a vár részét képező földek-
ből 200 hold kiterjedésű szántót és három szigetet adományozott.78 A nádor 
hasztalan tiltakozott az adományozás ellen. I. Lipót király nem vonta vissza a 
donatiot, és a veszprémi káptalan beiktatta Horváthot birtokaiba. 

Horváth 1696-ban bekövetkezett halála után özvegye, Furdics Judit ismét 
férjhez ment, mégpedig Dallos Andráshoz. Furdics Judit az előző férjétől meg-
örökölt, a simontornyai alsóvárosban lévő birtokrészeit (egy a Fergo nevű föl-
dön építendő malom a vár előtt, az 50 hold nagyságú szántó és két szőlő a Ta-
pasztóverem nevű helyen, rétek, egy kuriális ház a várban, az egyik szigeten 
lévő aliódium), valamint egy házat Veszprém várában és egy szőlőt Csopakon, a 

74 Österreichisches Staatsarchiv, Wien; Finanz- und Hofkamerarchiv, Hoffinanz Ungarn, rote 
Nummer 334. (a továbbiakban: FHKA HKA HUF r. N.) (Wien, 11. März 1690.) = MOL, Mikrofilm-
tár. 2250. sz. film. Vö. erről még: MOL, P 108 210. doboz. Repos. 35. Fase. D. No. 90. - Az Udvari Ka-
mara végre is hajtatta a Tolna és Somogy vármegyei Esterházy-birtokok összeírását és becslését, 
melyről Jakob Theobald von Mayeren kamarai tanácsos jelentést nyújtott be a Commissiónak. L. 
ezt: MOL, P 108 Repos. 35. Fase. D. No. 90. (Erre és további, a bécsi Hofkammerarchiv iratanyagá-
ban található iratokra Oross András történész-levéltáros kollégám hívta fel figyelmemet, akinek 
ezúttal mondok hálás köszönetet.) 

75 MOL, P 108 Repos. 35. Fase. No. 93. (Brevis informatio ratione castrorum Ozora, Tamássy, 
Simontornya, Kapós, Koppan et aliorum ad Commissionem Viennensem. 1695.) 

76 L. erről: MOL, E 117 5. es. Fase. XIII. No. 9. 
77 Az adományozásról és az adományozott birtokról 1. Laczkó Jánosnak a Commissióhoz kül-

dött jelentését: Acta Judithae Furdicz super certa domo in praesidio Simontornya habita et opinio fisci 
datur. - MOL, Magyar Kamara Levéltára, Protocollum Neoacquisticarum Commissionum Viennen-
sium. (a továbbiakban E 117 2. köt.) 105. és MOL, P 108 Repos. 35. Fase. D. No. 91. 

'8 L. erről Kiss I.: Simontornya i. m. 98-100. 



kamara hűtlenség és felségárulás címén elkobozta, és azokat Bottka Ferenc pá-
pai lovashadnagynak és Székely István katonának adományozta.79 

Végül a Zayak — legalábbis a Neoacquistica Commissio üléseiről készített 
jegyzőkönyvek tanúsága szerint — a simontornyai várhoz tartozó területen 
rendelkeztek birtokkal vagy birtokrészekkel. Ezeket azonban 1702-ben, miu-
tán valószínűleg nem tudták kellőképpen igazolni birtokjogaikat, az Udvari Ka-
mara határozata értelmében a gróf Styrum családnak adták.80 

Esterházy Pál az 1696. augusztus 30-i uralkodói pátens értelmében előbb 
1696. december l-ig, majd ezt megváltoztatva 1697. január 7-ig volt köteles Tol-
na és Somogy vármegyékben található birtokainak tulajdonjogát igazoló okmá-
nyait eredetiben vagy hiteles másolatban Bécsben a Commissio előtt bemutat-
ni. Úgy tűnik azonban, hogy hasonlóan családtagjaihoz — akik a Komárom és 
Fejér vármegyei birtokaikra vonatkozó okiratokat nem tudták a kitűzött határ-
időre beszolgáltatni — ezt a rendelkezésére álló több mint négy hónap alatt 
neki sem sikerült teljesíteni. Erre utal Esterházynak 1696. december elején a 
Commissióhoz benyújtott emlékeztetője, amelyben tíz hét haladékot kért a do-
kumentumok összegyűjtésére és beadására.81 A Bizottság a nádor kéréséhez 
készségesen hozzájárult.82 

A nádor még az újabb határidő letelte előtt, 1697. február 12-én bemutat-
ta a Commissiónak a Tolna és Somogy vármegyei uradalmak és jószágok bir-
tokjogát igazoló dokumentumokat,83 közöttük azt a királyi jogügyigazgatóság 
és a Commissio által is vitatott oklevelet, amely szerint Zsigmond király enyin-
gi Török Imrének és feleségének, Borbálának (Ozorai Pipo leányának) 1421. 
február 26-án Ozora, Tamási, Kaposvár várát és uradalmát, Koppány birtok fe-
lét, Simontornya várát és mezővárosát, továbbá számos falut és pusztát adomá-
nyozott, valamint azt az 1421. március 4-én kelt oklevelet, amelynek értelmé-
ben Török Imrét és nejét birtokaikba beiktatták.84 A szakirodalom azonban 
ezekről már bebizonyította, hogy szintén 17. századi hamisítványok, amelyek 

79 L. erről a Bécsben 1697. március 27-én kiállított donációs levelet: MOL Magyar Kancellária 
Levéltára, Libri regii (a továbbiakban MOL, A 57) 24. köt. 272-273. és MOL Magyar Kamara Levél-
tára, Libri donationum (a továbbiakban MOL, E 227) 15. köt. 160. - Nem felel meg tehát a valóság-
nak Kiss Istvánnak (Kiss /.: Simontornya i. m. 100.) az az állítása, miszerint Horváth Péter özvegye 
örök áron eladta birtokait és egyéb javait Székely Istvánnak. Az új férj, Dallos nem nyugodott bele a 
jószágok elvesztésébe és azokat magának követelte. L. erről még: MOL, E 117 1. köt. No. 29. 
Neoacquist. A. (4. Februarii 1697.) és MOL, E 117 2. köt. 105. 

80 MOL, E 117 1. köt. No. 87. Neoacquist. A. (14. Junii 1700.) 85.; uo. No. 103. Neoacquist. A. 
(23. Junii 1701.) 97.; uo. No. 123. Neoacquist. A. (12. Septembris 1702.) 121. 

81 MOL, E 117 1. köt. No. 27. B. 18. (Die 10a Decembris 1696.) (Principis palatini memoriale 
ratione bonorum et dominiorum suorum, et fratruelium suorum in comitatibus Jaurinensi, Co-
maromiensi, Vesprimiensi, Strigoniensi, Albensi, Szaladiensi, Simeghiensi etc. existentium pro 10 
septimanis.) 

82 MOL, E 117 1. köt. No. 27. E. (Die 17 Decembris [1696.]) 21. (Sessio nona.) (Principi 
Palatino datur respirium 10 septimanarum ad parianda et producenda iura, respectu bonorum in 
diversis comitatibus existentium.) 

8 3 Az okmányok benyújtásáról 1. MOL, P 108 Repos. 35. Fase. D. No. 90. 
84 L. ezeket: MOL, DL 87843, illetve DL 11061. (Ennek 17. századi másolata: DL 90956, ron-

tott másolata: DL 87944, továbbá: MOL, P 108 Repos. 35. Fase. D. No. 73. és 74. - Az adomány- és 
beiktatólevél tartalmának rövid összefoglalását 1. MOL, E 117 2. köt. 385-386. 



feltehetően a nádor kancelláriáján készülhettek, s amelyekről a nádor 1697. 
február l-jén a pozsonyi káptalannál „hiteles" másolatokat készíttetett.85 

A Commissio csak közel egy év múlva fogott hozzá ezeknek az okiratok-
nak a beható vizsgálatához. A királyi jogügyigazgató-helyettes, Laczkó János 
1698. január 28-án terjesztette a Bizottság elé erről szóló jelentését.86 Lacz-
kónak, aki a két hamis oklevélnek csak 1697. évi „hiteles" másolatát tanulmá-
nyozhatta, nem tűnt fel, hogy hamisítványokat kellett megvizsgálnia. Azt vi-
szont észrevette, hogy a megadományozott enyingi Török Imre és Esterházy 
Pál között nincs egyenesági vérségi leszármazás, amely bizonyítaná a szóban 
forgó birtokok kétséget kizáró valós birtoklását. Egyúttal javasolta, hogy a ná-
dor nyújtson be újabb dokumentumokat, közöttük egy pontosabb genealógiát 
annak igazolására, vajon valóban megtörtént-e Török Imre és felesége beiktatá-
sa az adományozott birtokokba.87 

A nádor a kért határidőre be is mutat ta a Commissiónak a kért iratokat és 
családja genealógiáját. A dokumentumok között szerepelt a már fent említett, 
1628-ban Esterházy Miklós és felesége, valamint Nyáry Miklós között létrejött 
egyezmény másolata, továbbá Szapolyai I. János magyar király Török Bálint 
számára 1536-ban adott donációs levele, amelyben az uralkodó Töröknek ado-
mányozta Pápa városát, Török Bálintnak a pápai szabócéhnek adott privilé-
giális levele, stb.,88 s végül a nádornak Viczay Ádámmal kötött, I. Lipót által is 
jóváhagyott egyezséglevele. Esterházy benyújtott genealógiájában az alábbiak 
szerint vezette vissza saját maga, illetve családja leszármazását az enyingi Tö-
rök famíliára: ő Esterházy Miklós és Nyáry Krisztina fia; Nyáry Krisztina Nyá-
ry Pál leánya, aki Nyáry Lőrinc és Török Zsuzsanna fia; Török Zsuzsanna Tö-
rök Bálint leánya, aki idősebb Török Bálint fia, aki Török Imre fia; az utóbbi pe-
dig Török Boldizsár fia, aki viszont a birtokszerző Török Imre fia volt.89 Ebből a 
levezetésből kitetszik, hogy Esterházy nem említi a Török família tagjai között 
Török Ambrust, akit — ahogy arra már fentebb utaltunk — egy másik hamis ok-
levélben a Veszprém és Komárom vármegyei birtokok adományozottjaként sze-
repeltetett. O valóban élő személy volt, szemben a genealógiában feltüntetett, 
nem létező Török Boldizsárral, és állítólagos apjával, Imrével szemben.90 

85 L. erről Csánki D.: Történeti földrajz i. m. II. köt. Bp. 1894. 574.; III. köt. Bp. 1897. 398.; C. 
Tóth Norbert: Oklevelek Simontornya történetéhez. (1264—1543). Levéltári Közlemények, 71 (2000: 
1-2. sz.) 105.: No. 55. és 56.; Borsa Iván - C. Tóth Norbert: Zsigmondkori oklevéltár. (1421). Bp. 
2003. 88.: No. 222. Amint azt C. Tóth Norbert kimutatta, a hamis adománylevél „alapjául II. Ulászló 
királynak Budán 1514. december 26-án Török Imre javára kiadott adománylevele szolgálhatott, 
amelyben Kállay Borbála — Batthyány Boldizsár egykori felesége — magvaszakadtéval a koronára 
háramlott összes javait Imrének adományozta. DL 89045." L. ezt az oklevelet még: MOL, P 108 
Repos. 45. Fasc. D. No. 72. 

86 MOL, E 117 2. köt. 385-387. L. ennek másolatát: MOL, E 117 11. cs. No. 156. Neo-
aquisticorum. (Principis Pauli Eszterházy negotium quoad Simontornya, Ozora, Thamassy, Kapos-
var, Koppány.) 

87 MOL, E 117 2. köt. 387. 
88 L. ezeket: MOL, E 117 3. es. Fasc. II. No. 4., No. 5., No. 6. 
89 MOL, E 117 2. köt. 416-417. Vö. erről az irodalomból még: Enyingi Török Bálint i. m. V-VI. 
90 A Török család genealógiájára 1. Nagy /.: Magyarország családai i. m. XI. köt. 291., 294.; 

Engel Pál: Középkori magyar genealógia. Magyar Középkori Adattár. CD-ROM. (Arcanum Digitéka) 
Bp. 2001. 



Laczkó ismételten megvizsgálva a nádor által bemutatott okmányokat, a 
családi genealógia alapos tanulmányozása után rámutatott arra, hogy nem áll 
fenn az első birtokszerző (primus acquisitor), Török Imre és az Esterházyak 
közötti vérségi és egyenesági leszármazás. Azt javasolta tehát a Commissiónak, 
hogy utasítsák a nádort genealógiájának pontosítására, illetve annak kétséget 
kizáró módon történő bizonyítására, vajon az Esterházy család valóban közvet-
lenül az enyingi Törököktől örökölte-e meg a szóban forgó birtokokat. 
Amennyiben a nádor ezt nem tudná megtenni, akkor a birtokokat a fiskus javá-
ra el kell kobofctatni. Laczkónak érdekes módon nem tűnt fel, hogy a genealógi-
ában részint — ahogy arra már utaltunk — nem található meg Török Ambrus, 
viszont minden ellenőrzés nélkül elfogadta az 1421. évi adománylevélben a 
Zsigmond király főkapitányaként és Ozorai Borbála férjeként szerepeltetett 
enyingi Török Imrét valóságos személynek. Ugyancsak az alaposabb ellenőrzés 
hiányának számlájára írható, hogy Laczkó a hamis oklevél adatait kész tények-
nek fogadta el, így nem akadt fenn azon sem, hogy 1421-ben Ozorai Pipo még 
élt, a nevezett birtokok pedig még nem voltak tulajdonában.91 

A királyi jogügyigazgató-helyettes nemcsak a genealógiában talált hiá-
nyosságokat, hanem abban is, hogy az iratok között a nádor nem adta be az ille-
tő jószágokra vonatkozó beiktatólevelet (litterae statutionales), a birtokbaikta-
tásról szóló uralkodói végzést, valamint az előzetes határjárásokat és más bir-
tokos részéről esetleg bejelentett ellentmondásokat igazoló dokumentumokat. 
Laczkó Werbőczy Triptartitumára (I. rész. 32. és 33. cím) és az 1519. évi 1. tör-
vénycikkre hivatkozva megállapította: mivel a birtokbaiktatás az előírt határ-
időn belül nem történt meg, tovább nem végezték el az ilyenkor szokásos előze-
tes határbejárásokat, továbbá nem említették meg az esetleges ellentmondáso-
kat, a nádor birtokjoga a szóban forgó jószágokra érvénytelen. Ezért Laczkó — 
a gesztesi vár és uradalom, valamint Csesznek birtokjoga ellenőrzéséhez hason-
lóan — újra arra kérte a Commissiót, hogy rendeletben szólítsák fel a nádort 
egy még pontosabb családi genealógia, továbbá a hiányzó birtokbejárásról és a 
birtokbaiktatásról szóló oklevelek beszolgáltatására. Felvetette továbbá: Ester-
házy Pál ezzel egyidejűleg tisztázza a fiskus előtt az ozorai és tamási uradalom 
területén fekvő Viczay-birtokok birtokjogát. 

A Bizottság elfogadta Laczkó véleményét és javaslatát, majd 1698. február 
14-én azt a határozatot hozta, hogy a jelentést és a Viczay családnak az illető 
birtokok ügyében időközben benyújtott viszontkeresetét megküldik a nádor-
nak. Esterházynak a következő hónap 14-ig adtak határidőt arra, hogy mind a 
jogügyigazgató-helyettes véleményére, mind pedig a Viczayak keresetére kielé-
gítő választ adjon.92 A Commissio Laczkó jelentését felterjesztette az uralkodó-
hoz, aki 1698. február 20-án Bécsben kelt rendeletében utasította a nádort, 
hogy Ozora, Tamási, Kaposvár, Simontornya és más birtokok tulajdonjogát ré-
szint egy részletes genealógiai táblával köteles igazolni, amely részint hitelesen 
tanúsítja vérségi leszármazását az enyingi Török családtól, részint pedig bizo-

91 MOL, E 117 2. köt. 417.; vö. erről még: C. Tóth N.: Simontornya i. m. 105.: No. 55. 
92 MOL, E 117 1. köt. No. 65. C. 49. Vö. erről még: MOL, P 108 Repos. 35. Fase. D. No. 96. 

(Mandatum regium de bonis Ozora, Tamasy etc.) 



nyítsa be, vajon a birtokba beiktatás a bizonyító erejű záradékkal a szokásos mó-
don valóban megtörtént-e. Ezenkívül a nádor köteles volt még újabb okiratokat 
benyújtani, amelyekkel a Viczayak jogkövetelését ozorai és tamási birtokaikra cá-
folni tudja. Ezeknek a dokumentumoknak a beszolgáltatására az uralkodó módo-
sította a határidőt, és március 14. helyett 17-ét jelölte meg új terminusként.93 

A nádor viszont a kitűzött napra nem tudta teljesíteni a rendeletben előír-
takat. Ezért a magyar kancellár elnökletével 1698. március 20-án ülésező Com-
missio újabb három hét haladékot adott Esterházynak a dokumentumok be-
nyújtására.94 Esterházy csak 1698. május l-jén válaszolt Lipót királynak. Leve-
lében kifejtette, hogy a neoacquistica birtokokkal kapcsolatos uralkodói rende-
leteknek mindig maradéktalanul eleget tett, és hiánytalanul bemutatta a Com-
missiónak az ozorai, tamási és simontornyai birtokokra vonatkozó jogbiztosító 
iratokat. Ezekből szerinte minden kétséget kizáróan kiderül, hogy jószágait — 
amelyek rá elődeitől örökös jusson háramlottak —jogosan birtokolja, s melye-
ket a Budai Kamarai Adminisztráció össze is írt és fel is becsült, és javaiban őt 
meg is hagyta. Ezért módfelett érthetetlen számára, hogy az Udvari Kamara, 
miként erről időközben értesült, azok közül simontornyai birtokait Styrum 
grófnak kívánja adományozni. Teszi ezt pedig a kamara úgy, hogy őt erről a 
szándékáról előzetesen informálta, illetve vele arról tárgyalt volna. Esterházy 
— hivatkozva az uralkodónak és udvarának tet t hű szolgálataira — arra kérte 
tehát I. Lipótot: hagyja meg őt és családját simontornyai jogos birtokaiban. En-
nek fejében kész az Udvari Kamarával a birtokaira kivetendő ius armorum 
megfizetése ügyében is egyezkedni.95 

A nádor beadványa és a Commissio 1698. március 20-i levele arról tanúsko-
dik: I. Lipóttal egyetértve az Udvari Kamara már 1697 végén vagy 1698 elején 
döntést hozott arról, hogy a nádor simontornyai birtokait kiemeli a Tolna várme-
gyei birtoktestből, és függetlenül e jószágok birtokjogának igazolásától, azokat jó 
pénzért másnak juttatja. Mindazonáltal ügyelt arra, hogy az igazolási eljárást 
annak rendje és módja szerint a hivatalos előírások szerint folytattassa le. 

A Commissio, mivel a nádortól sem 1698. februári, sem márciusi határo-
zatára nem kapott választ, 1698. május 2-án újabb leiratban kereste meg Ester-
házyt, és ismételten arra utasította, adja be a kért dokumentumokat és fejtse ki 
álláspontját a Viczay-féle birtokok ügyében.96 Esterházy felelet helyett május 
12-én panaszt nyújtott be a Magyar Királyi Udvari Kancelláriának és a Magyar 
Kamarának, amelyben ellentmondást jelentett be a simontornyai és ozo-
rai[!l-birtokok tervezett elvétele miatt.97 A következő napon a nádor megbízá-
sából Pest-Pilis-Solt vármegye első alispánja, Sőtér Ferenc tiltakozott a Budai 
Kamarai Adminisztrációnál az ellen, hogy az Udvari Kamarának szándékában 
áll Simontornya várát és mezővárosát elidegeníteni.98 Végül a nádor 1698. jú-

93 MOL, E 117 2. köt. 415. (Decretum regium principi palatino transmissum in negotio castro-
rum Ozora, Tamasi et Simontornya.) 
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nius első felében memóriáiét küldött a Bizottságnak, amelyhez csatolta a 
Simontornya jogos birtoklását igazoló okiratok másolatait, közöttük részben a 
már korábban bemutatottakat, részben a családi genealógiát, részben pedig 
birtokbaiktató oklevelet. A Commissio ezeket újabb vizsgálat végett megküldte 
a jogügyigazgató-helyettesnek." 

Laczkó rövid idő alatt áttanulmányozta a benyújtott dokumentumokat és 
terjedelmes véleményt terjesztett be azokról a Commissiónak. Korábbi állás-
pontjához hasonlóan ismételten megerősítette, hogy az 1421. évi adománylevél-
hez nincs csatolva a birtokbaiktatás, illetve az annak végrehajtását tanúsító ok-
irat, márpedig az ország törvényei és szokásai a korábbi évszázadokban is szigo-
rúan előírták az adománybirtokok kötelező beiktatását. Mivel tehát a birtokba-
iktatás nem történt meg, az adományozás semmisnek tekintendő. Következés-
képpen az enyingi Török családtól az Esterházyakra háramlott birtokok nem 
örökölhetők és a birtokjog érvénytelen. Zsigmond király adománylevele ráadásul 
kizárólag a benne szereplő két adományozott személyre, tehát Török Imrére és 
feleségére vonatkozik, és nem terjed ki örököseikre, mindkét nembeli utódaikra. 
Laczkó megkérdőjelezte a nádor által benyújtott, 1421. március 4-én kelt bir-
tokbaiktató levelet is, miszerint Rozgonyi Máté Fejér vármegyei ispán Zsigmond 
király utasítására beiktatta Török Imrét és feleségét Tolna és Somogy vármegyei 
birtokaiba. A hamis beiktatólevéllel Esterházy egyrészt az adománylevélben fog-
laltak megerősítését kívánta igazolni, másrészt pedig azt, hogy a birtokbaiktatás 
valóban megtörtént. Laczkó ebben az esetben sem az oklevél hiteleségét vagy 
eredetiségét vonta kétségbe, hanem azt, hogy vizsgálatai során a bemutatott ira-
tok között nem bukkant olyan dokumentumra, mely kétséget kizáróan bizonyí-
taná: Zsigmond király valóban utasítást adott a Fejér vármegyei ispánnak, Roz-
gonyi Máténak az adományozottak birtokaikba iktatására. Amennyiben Laczkó 
a beiktató ispán személyét is ellenőrizte volna, kideríthette volna, hogy a Roz-
gonyiak felmenői között nem található Máté, következésképpen ilyen nevű Fejér 
vármegyei ispán sem létezhetett.100 

Laczkó további problémaként vetette fel, hogy Zsigmond király az ado-
mánylevélben a birtokkal együtt két várat is adományozott, jóllehet a szabad 
adomány csak egy várra terjed ki. Nem ismerte el Esterházy-örökségnek I. Já-
nos király 1536. évi, Török Bálint számára tett adományát sem, mivel azt az 
adománybirtokot Török Margit, Nyáry Lőrinc felesége — amint az a Török csa-
lád genealógiájából egyértelműen kitetszik — nem örökölhette meg Török Bá-
lint fiaitól, Imrétől és Bálinttól. Laczkónak kétségei merültek fel az 1628. évi 
Esterházy Miklós és felesége, valamint Nyáry Miklós között kötött birtokcse-
re-szerződés kapcsán is. Részint azért, mert szerinte ebből kitűnik, hogy Ester-
házy Miklós a Nyáryak dunántúli birtokaihoz anyai ágon jutot t hozzá; részint 
pedig azért, mivel a csere út ján szerzett birtokok birtokbaiktatása a hagyomá-
nyos módon, azaz a király által kiküldött királyi emberek jelenlétében, egy 
megelőző határbejárást követően nem történt meg. Ráadásul a birtokcserét 
egyetlen káptalan vagy konvent sem hitelesítette. Az elvégzett vizsgálat alap-

99 MOL, E 117 1. köt. No. 68. Neoacquist. A. (Die 19. Junii 1698.) 55. 
100 Vö. Zsigmondkori oklevéltár i. m. 100.; C. Tóth N.\ Simontornya i. m. 105.: No. 56. 



ján Laczkó úgy ítélte meg, hogy a Török és a Nyáry családoktól „örökös jusson" 
szerzett birtokok nem lehetnek az Esterházy család jószágai, birtokjoguk tehát 
érvénytelen. Laczkó véleményéhez azonban hozzáfűzte: bár a nádort, még ha 
nem is jogosan szerezte meg a szóban forgó birtokokat, azokból őt a hatályban 
lévő törvények (pl. 1545. évi 4. tc.) értelmében kiűzni nem lehet. Felhívta ugyan-
akkor a figyelmet arra, hogy a birtokokat illetően fennáll az 1681. évi 10. tör-
vénycikk és más törvények szerint a litispendentia, azaz a perfüggés ténye, és 
ezt a nádor köteles tudomásul venni.101 Laczkó jelentéséről a Commissio tájé-
koztatta a nádort.102 

Esterházy jó két héttel később adott választ Laczkónak. A jogügyigazga-
tó-helyettes véleményében különösen az 1421. évi adománylevélről és a bir-
tokbaiktatásról mondottakat sérelmezte. Laczkóval ellentétben úgy vélte, hogy 
a birtokbaiktatást a Fejér vármegyei ispán igenis elvégezte, és ezt nemcsak az 
adományozott házastársra, hanem, jóllehet ki nem mondottan, akkor még nem 
lévő gyermekeire és utódaikra is kiterjesztette. Esterházy szerint az adomány-
levélből az is egyértelmű, hogy az adományozottak örökösei az illető birtokokat 
a leszármazottak címén jogosan bírják. Következésképpen, ő maga is, mint 
egyik kései utód, jogszerűen birtokolja jószágait. Esterházy a Viczay-birtokok 
jogállására is kitért. Megemlítette, hogy a Viczayaknak csak kisebb portiói van-
nak az adott térségben, melyek tulajdonosi jogairól már be is nyújtotta a Com-
missiónak a megfelelő dokumentumokat.103 A Viczayak birtokaikat I. Ulászló 
király adományaiként szerezték, akit ő, a nádor — nem tévedés — nem tart tör-
vényes magyar uralkodónak, ennélfogva a Viczay-féle jószágadományok sem-
misnek tekintendők. Esterházy emlékeztette a Commissiót egyúttal arra is, 
hogy időközben a Viczay-birtokokra első jogon már vételi ajánlatot tett Viczay 
Ádámnak. Végül mivel a Bizottság különösen Simontornya vár és mezőváros, 
illetve tartozékaik birtokjogát illetően emelt kifogásokat, a nádor ezek védel-
mében emelt szót. Tekintettel arra, hogy már korábban tudomására jutott, 
hogy az Udvari Kamara el akarja venni tőle a szóban forgó birtokokat és bizo-
nyos pénzösszeg lefizetése ellenében a Styrum családnak azokat el akarja ado-
mányozni, ezt — mint a jószágok jogos és egyedüli örököse és birtokosa — nem 
engedheti meg.104 

Esterházy, aki ugyan érvénytelennek tartotta a Viczayak birtokjogát, idő-
közben mégis meggondolta magát, és a hosszú pereskedés helyett inkább a 
megegyezést választotta. Sikerült Ozora és Tamási várai és a hozzájuk tartozó 
területek zavartalan birtoklása érdekében báró Viczay Ádámot rábírnia arra, 
hogy ő és gyermekei örökjogon ráruházzák birtokaikat, aminek fejében 3500 
rajnai forintot fizetett ki.105 

101 MOL, E 117 2. köt. 417-422. 
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Simontornya várának, mezővárosának és a hozzájuk tartozó birtokoknak 
a tulajdonjoga azonban továbbra is kétséges maradt. Esterházy nádor nem 
nyugodott bele a jogügyigazgató-helyettes véleményébe, illetve az Udvari Ka-
mara terveibe, és minden lehetőséget megragadott birtokjogainak érvényesíté-
sére. Az Újszerzeményi Bizottság azonban, miután 1698. július 14-én megvitat-
ta a nádor válaszát, azt újabb véleményezésre ismételten megküldte Laczkó-
nak, arra utasítva őt: adjon végleges választ Esterházy ozorai, tamási, kaposvá-
ri és koppányi jószágainak birtokjogáról, kiegészítve ezt a dombóvári uradalom 
tulajdonjogának vizsgálatával is.106 

Laczkó június 26-i és 30-i véleményét mintegy megismételve, illetve össze-
foglalva az alábbiakat terjesztette a Bizottság elé: az említett összes Tolna és 
Somogy vármegyei birtok kerüljön a Szent Korona joghatósága alá, így azokat 
következésképpen ítéljék meg a Királyi Fiskus javára. Álláspontját Werbőczy 
Hármaskönyvé nek a királyi adományokról szóló I. rész 32. és 33. címére hivat-
kozva alapozta. Ezek alapján pedig kijelentette, hogy az illető birtokok eseté-
ben részint nem áll fenn a jogtiszta királyi adományozás, részint pedig egyik 
birtok esetében sem történt meg a törvényekben előírt szokásos hivatalos beik-
tatás.107 A Commissio Laczkó véleményét elfogadta, és 1698. július 24-én úgy 
határozott: a fiskális vizsgálattal szemben további keresetnek helye nincs.108 

Bár a jogügyigazgató-helyettes a nádor összes Tolna és Somogy vármegyei 
birtokának elkobzását javasolta, a Bizottság — minden valószínűség szerint az 
Udvari Kamara nyomására — csupán Simontornya vára, mezővárosa és tarto-
zékaik esetében találta indokoltnak, hogy azokat a fiskus javára ítéljék meg. 
Nem véletlenül: az Udvari Kamara — mint azt láttuk — már jó fél évvel koráb-
ban azt tervezte, hogy a nádor uradalmai és birtokai közül mindenképpen ki-
szakítja a simontornyai jószágokat. Laczkó megalapozottnak tűnt vizsgálatai-
nak ismeretében így a legfőbb pénzügyi kormányszerv nem is habozott tovább: 
elrendelte Simontornya elidegenítését. 

A Commissio — bár úgy tűn t — végleges és visszavonhatatlan döntést ho-
zott a nádor simontornyai birtokainak ügyében, bizonyos feltételekkel mégis 
hajlandó lett volna azon változtatni, és a jószágokat nádor kezén hagyni. Ezt 
jelzi többek között az — hiszen mégis csak Esterházy Pál hercegről és a Magyar 
Királyság legfőbb világi méltóságáról volt szó —, hogy óvatosságból, mielőtt az 
eljárást a birtokok elkobzása ügyében elindították volna, külön kikérte az ural-
kodó véleményét.109 Források hiányában jelenleg nem ismert, vajon valóban I. 
Lipót elé került-e az ügy, és ő miként foglalt abban állást. Mindenesetre tény, 
hogy a Commissio 1698 utolsó negyedében ismételten kénytelen volt foglalkoz-
ni Simontornya birtokjogának kérdésével. Erre okot a nádornak az uralkodó-

1698.) Vö. erről még: MOL, P 108 Rep. 35. Fase. D. No. 1698. 102. (Cessio domini Viczay ratione 
Ozora, Tamasi principi Esterházy palatino facta. 1698.) és uo. 1698. No. 120. (Translatio iuris sui 
domini baronis Adami Viczay, quod in arce et bonis Ozora, Thamassy pertinentiisque haberet, in 
celsitudinem principem Paulum Esterházy pro parte sua erga 3500 ílorenos facta.) 
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hoz intézett levele szolgáltatta. Esterházy, annak ellenére, hogy a Bizottság ki-
mondta, határozatával szemben újabb keresettel élni nem lehet, azt nem hagy-
hatta szó nélkül. A nádor levelében lényegében részint újra összefoglalta bir-
tokjogainak védelmében felhozott korábbi érveit, részint pedig hivatkozott az 
Udvari Kamarának arra a határozatára, miszerint a Commissio elnökének, 
Aichpichl bárónak és Krapff udvari tanácsosnak a közös javaslatára megerősí-
tették őt neoacquistica birtokoknak minősített jószágaiban. Esterházy I. Lipót-
ra bízta a végső döntés kimondását, és egyúttal arra kérte őt, hogy utasítsa 
mind kormányát, mind pedig az Udvari Kamarát: tartsák meg őt uradalmaiban 
és birtokaiban.110 

A Bizottság a nádor levelének kézhezvétele után, mielőtt azt még az ural-
kodóhoz továbbküldte volna, 1698. november 20-i és 26-i ülésein — feltehetően 
az Udvari Kamara nyomására — mégis arra az egyhangú álláspontra helyez-
kedtek, hogy Simontornya várát, mezővárosát és tartozékait el kell venni a Es-
terházytól, és az Udvari Kamara korábbi terve értelmében azokat az indi-
genatus mágnásnak, Maximilian Wilhelm Lymburg-Styrum grófnak kell ado-
mányozni, kötelezve az új birtokost a fegyverjog-megváltás összegének megfi-
zetésére.111 

Esterházy Pál mit sem sejtett az immáron visszavonhatatlannak tűnő és 
számára oly kedvezőtlen kimenetelű döntésről. A Commissio ugyanis arról nem 
értesítette őt. A Bizottság 1699. február 17-i ülésén még egyszer visszatért az 
ügyre, időközben ismételten kikérve Laczkó véleményét,112 és úgy határozott: 
most már közlik a nádorral a birtokjogi vizsgálat végeredményét.113 Ezt azon-
ban valamilyen okból kifolyólag mégis elhalasztották. Csak a következő hónap 
közepén informálták Esterházyt, de nem a döntésről, hanem azt megkerülve 
arról, hogy Simontornya birtokjogának ügyében nehézségek merültek fel, külö-
nös tekintettel a birtoklás éveinek számára. Egyúttal kérdésesnek találták a 
nádor által benyújtott okiratok alapján Ozora és Tamási birtoklását.114 

Források hiányában a további fejleményekről, így a nádor reagálásáról je-
lenleg nincsenek információink. A Commissio — legalábbis üléseinek jegyző-
könyvei szerint — nem foglalkozott többé az üggyel. Az viszont kétségtelen 
tény, hogy Esterházy Pál a küzdelmet simontornyai birtokaiért elveszítette. 
Simontornya várat és mezővárost a hozzájuk tartozó négy kisebb Tolna várme-
gyei birtokkal (Nagyszékely, Kisszékely, Bán és Udvar) együtt adománybirtok-
okként az Udvari Kamara királyi jóváhagyással — a Commissio 1698. novem-
ber 20-án és 26-án hozott döntései értelmében — 1700. március 13-án a ma-
gyarországi mágnások közé emelt, a politikai és katonai téren 28 esztendőn át 

110 MOL, N 8 Ladula 47. No. 3. 452. (Litterae palatini ad Suam Maiestatem Sacratissimam 
occasione bonorum neo-acquisticorum infra consignatorum. Viennae, 19. mensis Novembris anno 
1698.) 

111 MOL, E 117 1. köt. No. 71. és No. 71. B. 65. 
112 Erre utal a Bizottság üléséről készített jegyzőkönyvben tett következő megjegyzés: „Do-

mini Laczkó opinio in negotio Simontornensi communicatur cum principe palatino." - MOL, E 117 
I. No. 72. C. 69. 

113 Uo. 
114 Uo. 72. D. (Die 16a Martii 1699.) 69. 



„állandóan a legnagyobb haszonnal és eredménnyel" mind Ausztriában, mind 
pedig a Magyar Királyságban tevékenykedett indigenatának,115 Styrum gróf-
nak adományozta.116 A birtokokkal járó összes jogot azzal a feltétellel ruházták 
Styrumra, amennyiben Esterházy Pál nem fog tiltakozni a kamarai döntés el-
len.117 A gróf a birtokok ellenértékeként 40.000 forintot fizetett be a kincstár-
nak.118 A birtokbaiktatást I. Lipót utasítására a pécsi káptalan végezte el 1700. 
július 15-én.119 

A többi érintett birtokossal együtt Esterházy természetesen nem fogadta 
el a birtokbaiktatást, és ellentmondást jelentett be.120 Ez azonban semmin nem 
változtatott. A nádor lassan-lassan kénytelen volt belenyugodni a történtekbe. 
Valószínűleg 1702 kora tavaszán még tett ugyan egy bátortalan kísérletet arra, 
hogy a Styrum gróf által kifizetett összeget letéve visszavásárolja birtokait, az 
Udvari Kamara azonban ez irányú szándékát mereven elutasította.121 Ezt köve-
tően 1702. április 24-én hiteles nyilatkozatot tett . Ebben kijelentette, hogy to-
vábbra is „fenntartja ugyan a törököktől visszafoglalt összes birtokaira, úgy-
mint Simontornya, Ozora, Tamási, Dombóvár stb. vonatkozó jogait, amelyeket 
a felmutatott iratok alapján a Neoacquistica Commissio is elismert [!], mégis te-
kintetbe véve azon körülményt, hogy a 40.000 forintot már lefizették, ő a kirá-
lyi kamara intézkedését tiszteletben tartja, és ennélfogva Simontornyára való 
összes jogairól úgy a maga, mint utódai nevében örökre lemond".122 

Miután a Lymburg-Styrum család Karl Styrum gróf halálával férfiágon 
1798-ban kihalt, Esterházy Károly gróf, Styrum II. Károly nővérének, Amáliá-
nak a fia a koronára visszaszállt simontornyai birtokokért cserében felajánlotta 
a zólyom-dobravinai uradalmat. így 1805-ben ismét az Esterházy család tulaj-
donába került az egykor „ősi jusson" bírt, ám 1702-ben elvesztett vár és mező-
város.123 Végül kiemelten hangsúlyozni szükséges, hogy Esterházy Pál nádor-
nak azt viszont sikerült elérnie, hogy Tolna és Somogy vármegyei többi várát, 
uradalmát és birtokát saját tulajdonában megőrizze. Az uralkodó ugyanis 1702. 
március 14-én kiadott rendeletében a nádort összes újszerzeményi területen 
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Repos. 35. Fase. D. 1702. No. 109. (Translatio iuris in comitem a Styrumb !] per principem Paulum 
Esterházy ratione totius arcis et oppidi Simontornya sine pertinentiis eiusdem facta.) 

123 L. erről bővebben Kiss I.: Simontornya i. m. 104. 



fekvő jószágaiban — Simontornya vár és mezőváros kivételével — a fegyverjog 
összegének lefizetése ellenében megerősítette,124 majd jó három hónap múlva 
(július 20.) az erről szóló adománylevelet is kibocsátotta.125 

Esterházy Pál küzdelme saját és családja Pest-Pilis-Solt, Nógrád és Heves 
vármegyei birtokainak megtartásáért 

A Pest-Pilis-Solt, Nógrád és Heves vármegyék területén fekvő Esterházy-
birtokok közül a legjelentősebbek a bujáki domínium és tartozékai voltak. Bu-
ják várán és mezővárosán kívül az Esterházyak összesen 25 falut és pusztát bir-
tokoltak. Buják és tartozékai 1439. június 19-től a Báthoryak tulajdonában vol-
tak, akik a 17. század elejéig birtokolták a jószágokat. 1607-ben azután a Bá-
thory-Homonnai-Losonczy családokhoz kapcsolódó Figedy (Fügedy) István sze-
rezte meg Bujákot és tartozékait, aki azokat elzálogosította Nyáry Pálnak és fe-
leségének, Várday Katalinnak. Figedy egyik leányági leszármazottja, Pogány 
György a birtokokat utóbb kiváltotta a zálogból, majd ezt követően előbb szin-
tén zálogba adta Nyáry Istvánnak, mint vér szerinti atyjafiának és nejének, 
Thelegdy Katalinnak. 1626-ban pedig 10.000 forintért átírta a Báthory-jószá-
gok nagy részét, közöttük Bujákot is, a házaspár javára.126 

Ugyanebben az esztendőben Nyáry István és felesége egyezséget kötött 
Esterházy Miklóssal és második feleségével, Nyáry Krisztinával, melynek értel-
mében bizonyos összeg lefizetése ellenében Esterházy Buják vára és a hozzá 
tartozó jószágok birtokosa lett. Esterházy később a vár és tartozékainak egyik 
felét zálogba adta Homonnai Drugeth János országbírónak.127 Egy évtizeddel 
később, 1639. június 25-én Esterházy Miklós és Nyáry Krisztina Sempte várá-
val együtt öt-öt ezer forintért elzálogosította a bujáki uradalom és tartozékai-
nak másik felét (Nógrád vármegyében: Buják vára és mezővárosa, Cső, Hé-
halom, Palotáshatvan, Bér, Kozárd, Hényel, Kiskér, Alsóbokor, Heves várme-
gyében a Gyöngyös városában lévő portio és szőlő, Kürt, Szászberek és Tass, 
valamint a Pest-Pilis-Solt vármegyében Szentlászló, Tura, Hévíz, Gyömrő, Hé-
vízgyörök, Isaszeg, Szőrmén, Szentkirály, Valkó, Nyáregyháza, Hévízmonosto-
ra, Liget jószágok) Esterházy Pálnak, Miklós nádor öccsének.128 Pál 1642-ben 
az uradalom másik felét is „megszerezte", mikor Homonnai Drugeth János a 
zálogjogon bírt bujáki uradalom kezén lévő részét számára 1400 arany és 1200 
ezüstforintért két évre zálogba vetette.129 Arról, vajon Homonnai Drugeth két 
év múlva visszaváltotta-e a zálogba adott uradalom felét, ez ideig nem találtunk 
forrásokat. Mindenesetre tény, hogy Esterházy Pál hasonnevű unokaöccse, ta-
nulmányunk főszereplője, az 1650-es években azt már birtokolta, és azt birtok-
megosztással az Esterházyak zólyomi ága megalapítójának, Esterházy Miklós-

124 FHKA H KA HFU r. N. 420. - MOL, Mikrofilmtár, W 2425. sz. film és MOL, P 108 Repos. 
35. Fasc. D. 1702. No. 105. és 107. 

125 L. ezt fent a 121. sz. jegyzetben. 
126 Nagy /.: Magyarország családai. i. m. IX. köt. 361. 
127 L. erről: MOL, E 117 7. es. Fasc. XVIII. No. 5. 
128 MOL, E 117 3. es. Fasc. V No. 11. 
129 L. az erről szóló, 1642. július 10-én kötött egyezmény másolatát uo. 



nak, Zólyom vármegye főispánjának adta zálogba. Ó az uradalom felét saját lánya-
inak, Forgách Simonrié Esterházy Ágnesnek és Pinnyey Jánosné Esterházy Kata-
linnak (1/4-1/4 arányban), valamint Esterházy Istvánnak szintén elzálogosítot-
ta.130 A domínium másik felének jószágait 1676-ban és 1680-ban a Bezzegh család,131 

továbbá a Róth, Bossányi, Szakmáiy, Horváth, Csicsery, Hangácsi, Unghi, Turay, 
Gerhard/Gellért, Bojár, Aszalay, Dömöczki és Maróthy famíliák vették zálogba.132 

Az 1696. augusztus 30-i uralkodói rendelet a bujáki uradalmat is érintet-
te, legalábbis annak Pest-Pilis-Solt vármegyében fekvő birtokrészeit. A várme-
gye birtokosai, így az Esterházyak és a zálogbirtokos családok is 1697. január 
7-ig voltak kötelesek jogbiztosító irataikat az Újszerzeményi Bizottság előtt be-
mutatni. Esterházy István, Ágnes és Katalin — több családtagjaikhoz hasonló-
an — szintén megkésve tudták csak okmányaikat benyújtani.133 A Commissio 
nyugtázta az iratok benyújtásának tényét, de újabb intézkedéseket egy ideig 
nem foganatosított a birtokjogok érvényesessége, illetve érvénytelensége érde-
kében. De nem sokáig. 

Még gőzerővel folytak az 1697 januárjában megindult birtokjogigazolási 
vizsgálatok, amikor újabb nehézségekkel kellett szembenézniük azoknak a bir-
tokosoknak, akiknek birtokai a visegrádi, a hatvani és a siroki uradalmak terü-
letén vagy azok szomszédságában, nevezetesen Esztergom, Hont, Nógrád, 
Pest-Pilis-Solt és Heves vármegyékben feküdtek. Az Udvari Kamara ugyanis 
időközben tervbe vette az említett domíniumok elidegenítését, illetve eladását. 
Ezt célozta 1697. augusztus l-jén kiadott rendelete, amelyben közzétette, hogy 
a két uradalmat két hónapon belül el kívánja árvereztetni. Egyúttal felszólítot-
ta az érintett birtokosokat, hogy a jelzett határidőre (azaz 1697. október l-ig) 
mutassák be a Commissiónak birtokaik tulajdonjogát igazoló okmányaikat. A ren-
delethez mellékelték az érintett birtokok, közöttük az Esterházyak jószágainak 
lajstromát is.134 A rendeletben foglaltakat I. Lipót 1697. szeptember 20-án kibo-
csátott pátense megerősítette.135 

130 L. erről: MOL, E 117 8. es. Fase. XXI. No. 5. (Extractus bonorum, et praediorum ad dominium 
Buják appertinentiarum, quorum quartalitas Fiscum Regium Forgachiano iure concernens, excellen-
tissimo domino S. R. I. comiti a Starhemberg ad dominium Hatvan applicata, et in quartum non priori 
aliis familiis inhypothecata reperitur, assignata est. Oppidum Buják: in hocce oppido Buják Forgáchi-
ana, et Pinnyeyana quartalitas, a dominio olim Nicolao Esterházy, familia [...?] oppignorata, altera 
medietate domino comiti Stephano Esterházy remanendum. Budae, 14. Octobris 1713.) 

131 MOL, E 117 3. es. Fase. V No. 1. 
132 L. erről a bujáki uradalom 1700-ban készült kamarai összeírását: MOL, P 108 Repos. 25/A. 

Fasc. A. No. 5. (Bona Bujakiensia per Cameram Hungaricam conscripta 1700. Status bonorum 
Bujakiensium iuxta conscriptionem Camerae Hungaricae 17. Octobris 1700 finitam et porrectam 
per aestimationem Neozoliensem.) és MOL, E 156 U et C Fasc. 7. No. 62. (Conscriptio bonorum 
arcis Buják, quae vigore gratiosae inclytae Camerae Hungaricae dispositionis, die 17 mensis Octob-
ris anni 1700mi finita, et peracta extitit. Executore Ladislao Borchiczky tricesimatore Neosoliensi.) 

133 MOL, E 117 5. es. Fasc. IX. No. 4. [Viennae, 25. Januarii 1697.] Ennek szövegét 1. Soós /.: 
Pest-Pilis-Solt vármegye i. m. 73-74.: No. 12. - A 35 birtok közül az alábbiak voltak az Esterházy 
család birtokában: Boldog/Boldogfalva, Tura, Szentlászló, Valkó, Hévíz, Bag, Tarcsa, Fancsal, Hé-
halom, Palotáshatvan. 

134 MOL, E 117 11. cs. No. 36. - A rendelet szövegét 1. Soós /.: Pest-Pilis-Solt vármegye i. m. 
85-87.: No. 24. 

135 MOL, E 117 11. cs. No. 135. M. - A rendelet szövegét 1. Soós /.: Pest-Pilis-Solt vármegye i. 
m. 98.: No. 29. 



Az érintett birtokosok többsége 1697 végéig, illetve a következő év elejéig 
benyújtotta a kért dokumentumokat, melyeket a Commissio ellenőrzésre meg-
küldött a jogügyigazgató-helyettesnek.136 Laczkó 1698. április 22-én terjesztet-
te a Bizottság elé véleményét a megvizsgált birtokjogi iratokról, melyekben ré-
szint igazolta az Udvari Kamara és a fiskus követelését a szóban forgó neo-
acquistica birtokokra. A Nógrád vármegyében található birtokok igazolását il-
letően azonban nem tudott egyértelműen állást foglalni. Ugyanis nem tudta el-
dönteni, vajon Nógrád szintén neoacquistica területnek számít-e, vagy csak bi-
zonyos részei? További kérdésként vetette fel, vajon hol húzható meg, illetve je-
lölhető ki a neoacquistica terület határa, és végül mely birtokok vonhatók ki a 
neoacquistica vizsgálat alól?137 A fenti kérdések tisztázása annál is inkább fon-
tos volt, mivel néhány birtokos, köztük az Esterházyak is, többször is hangsú-
lyozták: Nógrád vármegye nem számít újszerzeményi területnek, következés-
képpen a Commissio nem követelheti meg az ott található birtokok tulajdono-
saitól birtokjogaik igazolását. A Bizottság véleményét források hiányában nem 
ismerjük. Tény azonban, hogy az Udvari Kamara a következő években, ha nem 
is az egész vármegye területén fekvő jószágokra, de azok egy részére szintén ki-
terjesztette a birtokjogvizsgálatokat. így mindenekelőtt a bujáki domíniumra 
és tartozékaira. 

A Bizottság hasonlóan ahhoz, amiként azt a hatvani és a visegrádi urada-
lom esetében is tette, elrendelte, hogy annak birtokosai nyújtsák be jogbiztosító 
irataikat. 1700. október 9-én leiratban értesítette a magyar kancelláriát: utasít-
sa Forgách Simont és a többi érdekelt birtokost, hogy jelenjenek meg jogbiztosí-
tó irataikkal a Commissio előtt.138 Mielőtt azonban irataikat az érintettek be-
mutatták volna, október 17-én a kamara végrehajtotta a bujáki uradalom és 
tartozékainak az összeírását.139 Mivel Forgách és a többi zálogbirtokos nem 
szolgáltatta be okmányait, a kamara november 29-én újabb leiratot intézett a 
kancelláriához, hogy ismételten szólítsa fel a birtokosokta a jószágaik tulajdon-
jogát bizonyító okiratoknak a benyújtására.140 Erről a Commissio is tárgyalt és 
szintén úgy határozott, hogy a zálogbirtokosok a jószágukból történő kizárás 
terhe mellett haladéktalanul adják be a jogbiztosító okmányokat.141 

Sem a kamara, sem pedig Commissio felszólítása nem érte el célját. Ezt 
jelzi, hogy két héttel később a zálogbirtokosokon (Forgách Simon és a Bojár csa-
lád) kívül magát Esterházy Pált is megkereste, arra utasítva őket arra, hogy a 
következő év január 8-ig menjenek Bécsbe, és mutassák be jogbiztosító iratai-
kat.142 A nádor és az említettek azonban — úgy tűnik — a kitűzött határidőre 
sem tettek eleget a felszólításnak, ezért a kamara 1701. január 22-én újabb ter-

136 Laczkó 1698. január 17-én kapta kézhez a beszolgáltatott iratokat. L. erről: MOL, E 117 9. 
es. Fasc. XXII. No. 10. 

137 Uo. 
138 MOL, E 117 11. cs. No. 91. Neoaquist. 
139 Ld. erről fent a 132. sz. jegyzetet. 
140 MOL, E 117 11. cs. No. 92. Neoaquist. 
141 MOL, E 117 1. köt. No. 90. Neoaquist. (10. Decembris 1700.) 91. 
142 MOL, E 117 11. cs. No. 93. Neoaquist. (Ratione bonorum Bujakiensium. Viennae, 24. 

Decembris 1700.) 



minust, 1701. február 14-ét jelölte ki számukra.143 Még az új határidő lejárta 
előtt, rendeletéről a kamara 1701. február 12-én újabb leiratban értesítette a 
magyar kancelláriát. Ebben többek között utalt arra, hogy az 1696-1697-ben a 
neoacquistica birtokok ügyében kibocsátott uralkodói pátensek a birtokosok 
nagy többségének, közöttük a bujáki uradalom és tartozékai tulajdonosainak 
körében (is) süket fülekre találtak, és immár három éve nem nyújtották be jog-
biztosító okirataikat. A pátensekben foglaltak teljesítése alól senki sem bújhat 
ki, még maga a nádor sem. Ezért fontos, hogy a kancellária odahasson: kivétel 
nélkül mindenki köteles okmányait a Commissiónak beszolgáltatni. Egyúttal 
megváltoztatta az Esterházy és az említettek számára megadott időpontot, és 
március 10-re kérte be a dokumentumokat.144 A nádor végül engedett az erélyes 
hangú felszólításnak, és megbízottja, nevezetesen bécsi ágense a jelzett napon 
ismét bemutatta a Commissiónak a kért okmányokat, amelyeket a Bizottság 
vizsgálat végett továbbított jogügyigazgató-helyettesnek.145 

Az előző év októberében végrehajtott kamarai összeírást és a jogbiztosító 
iratok beszolgáltatásának folyamatos sürgetését az, a bécsi udvarban már ko-
rábban meghozott döntés motiválta, melynek értelmében I. Lipót és az Udvari 
Kamara a bujákival szomszédos hatvani uradalmat — a területén és környékén 
fekvő birtokokkal, közöttük az Esterházy-jószágokkal együtt — eladományozni 
tervezte. Mégpedig 100.000 rajnai forint lefizetése mellett, a Habsburg Monar-
chiának, illetve a bécsi udvarnak tett hű szolgálatai fejében nem másnak, mint 
az 1687-ben magyar indigenatust kapott,146 a magyar arisztokrácia soraiba 
emelt Otto Theodor Karl zu Salm hercegnek, titkos tanácsosnak, Habsburg Jó-
zsef főherceg-magyar trónörökös (a későbbi I. József császár és király) főudvar-
mesterének.147 

A hatvani domínium területén lévő Pest-Pilis-Solt, Nógrád és Heves vár-
megyei jószágok birtokosai közül néhányan már 1699 februárjában értesültek 
arról, hogy az uralkodó a hatvani uradalmat és a domínium területén, illetve 
környékén fekvő falvakat Salm hercegnek akarja adományozni.148 A donatio 

143 Uo. N. 77. ex Januario 1701. No. 94. Neoaquist. - A kamara határozatáról február 3-án ér-
tesítette a magyar kancelláriát. 

144 MOL, E 117 11. cs. No. 95. Neoaquist. és MOL, P 108 Repos. 25/A. Fasc. A. No. 12. 
(Rescriptum Camerae Posoniensis ad principem Paulum Eszterházy in facto Buják, dilationisque 
termini eatenus praefísci emanatum, cum clausula copiae intimati Camerae Viennensis. Viennae, 
12. Februarii 1701.) - Az Udvari Kamara leiratát a magyar kancellária megküldte Magyar Kamará-
nak, amely tájékoztatta a nádort az új határidőről. L. ezt: MOL, P 108 Repos. 25/A. Fasc. A. No. 11. 
(Viennae, 18. mensis Februarii 1701.) 

145 MOL, E 117 1. köt. No. 100. Neoaquist. 94. 
146 L. erről az 1687. évi 27. törvénycikket. 
147 Salm herceg személyéről 1. Stefan Sienell: Die Geheime Konferenz unter Kaiser Leopold I. 

Personelle Strukturen und Methoden zur politischen Entscheidungsfindung am Wiener Hof. (Beiträge 
zur Neueren Geschichte Österreichs 17.) Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Ox-
ford-Wien, 2001. 192-193. (Az adat Pálffy Géza közlése. Ezúton mondok köszönetet neki szívélyes 
kollegiális segítségéért.) 

148 „(...) nihilominus, ex quo Suam Sacratissimam Maiestatem eadem Hatvaniensia bona, 
celsissimo principi a Salm conferre velle inaudivissemus (...)". - Vay Ádám, Szemere György és 
Vattay János memorialéja a Neoacquistica Commissióhoz. L. ezt: MOL, E 117 3. es. Fasc. III. No. 9. 
(Demissa instantia Adami Vaj, Georgii Szemere et Joannis Vataj in negotio Hatvaniensi intro-



ügyében azonban I. Lipót csak 17(31. június elején döntött.149 Ezt követően az 
Udvari Kamara 1701. szeptember 30-án utasította a magyar kancelláriát, hogy ál-
lítson ki adománylevelet az említett uradalmakról és a területükön található 24 
magánbirtokról, illetve magánkézben lévő helységről, Salm herceg számára.150 

A birtokbaiktatás azonban nem zajlott le zavartalanul, mivel a hatvani és a 
bujáki uradalom területén lévő kisebb birtokok és birtokrészek tulajdonosai közül 
többen ellentmondást jelentettek be, különös tekintettel arra, hogy az Udvari Ka-
mara a 24 falu összeírását is elrendelte. Erről Sőtér Ferenc, Pest-Pilis-Solt várme-
gye alispánja 1701. október 25-én tudósította a nádort. Szerinte, ha hinni lehet 
a híreszteléseknek, „bizonyosan Salmis Herczeghnek atta vólna az Aulica Camara 
Hatvant húszon negy Falukkal edgyűtt, kik kőzzűl az Bujákj Domíniumbúl is 
derek Faluk vannak conscribálva, nevezet szerént, Boldogh, Tura, Szent Lász-
ló, Valko, Héviz, Bagh". Állítólag a kamara titkára, R. G. von Fürstenbusch — 
Salm herceg meghatalmazottjával együtt — már útra is kelt, hogy ezeket a bir-
tokokat kisajátítsa.151 

A Sőtér által említett híresztelések nem voltak alaptalanok. Az Udvari 
Kamara ugyanis minden bizonnyal még 1701 októberében valóban elrendelte a 
hatvani és bujáki uradalom érintett falvainak összeírását, valamint az azt kö-
vető hónapban a 24 birtoknak Salm herceg hatvani uradalmához csatolását. A 
rendelet egyúttal kimondta, hogy a birtokok elidegenítése visszavonhatatlan 
érvényű, és ez ellen semmiféle ellentmondásnak vagy panasznak nem lehet he-
lye. Ezt követően a Salm herceg részére adományozott uradalmat és birtokokat 
szállja meg a katonaság, hogy az új birtokost bármilyen, az előző birtokosok 
részérő fenyegető cselekedetektől megvédelmezze. Miután pedig Salm herceget 
beiktatták jószágaiba, az uralkodó rendeletet fog kiadni arról, hogy az érintett 
birtokosok nyújtsák be a Commissiónak jogbiztosító irataikat.152 

Az összeírást és a kisajátítást Fürstenbusch végre is hajtatta. Az uralkodó 
pedig a következő esztendő elején, mintegy a conscriptiót megerősítendő, ren-
deletet adott ki, amelyben utasította az Újszerzeményi Bizottságot, hogy a hat-
vani uradalom területén vagy szomszédságában található birtokokat, valamint 
az ezekhez tartozó falvakat és pusztákat előzetes tájékoztatás nélkül csatolják 

scriptorum supplicantium.) - Az irat feltételezett dátumára a külzeten olvasható kamarai jegyzet 
(10. Februarii 1699.) következtettünk. 

149 FHKA HKA HUF. r. No. 415. Konv. fol. 450-451. 
150 Uo. fol. 439^142. (Versicherungs Decret für des Römischen Königs Obristen Hof-Meisters 

Herrn Carl Ditrichen Otto Fürsten von Salms, wegen der gegen gewissten Conditionen über-
lassenden Herrschaft Hatvan, und denen darzu gewiederten 24 Dörffern.) - Az uradalom és a 24 
falu adományozásáról 1. még: MOL, E 280 56. köt. (Elenchus literarum Excelsae Camerae Aulicae 
annorum 1701. et 1702. 1701. September. No. 16.) - Az érintett 24 falu a következő volt: Csány, 
Hort, Tura, Boldog, Zsámbok, Dány, Szentlászló, Valkó, Hévíz, Bag, Aszód, Heréd, Verseg, Tarcsa, 
Kökényes, Héhalom, Palotás(hatvan), Gede, Jobbágyi, Apc, Ecsed, Lőrinci, Szántó és Fancsal. Kö-
zülük az Esterházyak birtokai az alábbiak: Tura, Boldog, Szentlászló, Valkó, Hévíz, Bag, Heréd, 
Héhalom, Verseg. (A hatvani és bujáki uradalom adományozásáról szóló bécsi levéltári iratokat Fa-
zekas István kollégám tárta fel és bocsátotta rendelkezésemre. Ezúton mondok neki hálás köszöne-
tet szívélyes és kollegiális segítségéért.) 

151 MOL, P 108 Repos. 25/A. Fasc. A. No. 10. 
152 MOL, P 108 Repos. 25/A. Fasc. A. No. 17. (Brevis informatio in facto conscriptorum ad 

oppidum Hatvan et Buják occupatorum bonorum.) (Dátum nélkül.) 



a domíniumhoz.153 Az uralkodói döntésről az Udvari Kamara 1702. február 
14-én leírt a magyar kancelláriának, hogy az a rendeletben foglaltak szerint ha-
ladéktalanul cselekedjen.154 Két nappal később, február 16-án kibocsátott ren-
deletével pedig a birtokjog-igazolások kötelezettségét a bujáki uradalom és a te-
rületén lévő jószágok birtokosaira is kiterjesztette.155 Ez ellen és a birtoklefog-
lalások-, illetve összeírások ellen az érintett birtokosok hevesen tiltakoztak a 
Commissiónál, eredménytelenül.156 

A nádor ezt megelőzően levelet intézett az Udvari Kamara elnökéhez, gróf 
Heinrich Gotthart Salburghoz, amelyben erősen sérelmezte a kamara eljárását, 
különösen azt, hogy annak titkára előzetes információ, sőt állítólag mindenféle 
kamarai utasítás nélkül bujáki uradalmi birtokait összeíratta. (Amint az a fen-
tiekből kiderül, ez nem felelt meg a tényeknek. Esterházyt vagy rosszul infor-
málták, vagy ő maga kívánt ezzel a kijelentésével a saját helyzetén segíteni.) 
Esterházy felhívta Salburg figyelmét arra, hogy az uradalom ügyében többször 
is tárgyalt a Commissióval. E tárgyalások eredményeként egyezséget kötött, 
hogy a zálogbirtokosoknak megfizeti a zálog értékeként megállapított 40.000 fo-
rintot. Egyúttal kérte Salburgot, hogy a fenti egyezség értelmében hagyják meg őt 
hét generáció óta a családja kezén lévő uradalom és birtokok birtoklásában.157 Idő-
közben a nádort titkára, Jeszenszky István arról tájékoztatta (ez az információ le-
velének írásakor feltehetően még nem jutott el Esterházyhoz), hogy a „Bujaki 
dologhban most kezd akadalyt tenni Secretarius Fürstenbush, hogy tudniillik azt 
a Bujaki residuitast, melyet Herczegségednek m/40 [értsd: 40.0001 forintban 
resolvaltak, eő m/70 forintra [értsd: 70.0001 aestimalta; s a' Salmis Herczegh-
nek m/70 forintban foghja necessalni; most faradok, hogy ezen difficultatis 
talalhassam".158 

Hogy mire jutot t Esterházy és titkára az Udvari Kamara és t i tkárának 
„machinációival" szemben, azt források hiányában jelenleg nem tudjuk megál-
lapítani. Tény viszont, hogy a kamara a Salm-uradalmat illetően ragaszkodott 
a korábban megfogalmazott és uralkodói rendeletekkel alátámasztott elveihez, 
és 1702. március 20-án,159 és március 24-én egy újabb uralkodói pátensben kö-
telezővé tette mindazon birtokosok számára, akiknek birtokait az említett ura-

153 MOL, E 117 11. cs. No. 19. (Viennae, 12. Januarii 1702.) és No. 20. (Viennae, 23. Januarii 
1702.) 

154 FHKA HKA HFU r. No. 417. Konv. (Februar 1702) fol. 300-301. és MOL, E 117 11. cs. ad 
N. 135. Neoaquist. H. 

155 a rendeletet nem találtuk meg a Neoacquistica Commissio iratanyagában. Erről a beszol-
gáltatott iratokból következtethetünk. L. pl. MOL, E 117 3. es. Fase. V No. 11. 

156 L. erről pl. MOL, E 117 8. es. Fase. XXI. No. 5. és MOL, E 117 9. es. Fase. XXIV No. 7. Soós 
/.: Pest-Pilis-Solt vármegye i. m. 142-143.: No. 53., 144-145.: No. 54., 158-159.: No. 62. 

157 MOL, P 108 Repos. 25/A. Fasc. A. No. 13. (Viennae, 12. Februarii 1702.) - Ezekről a tárgya-
lásokról Esterházy e levelén kívül sem a nádori iratokban, sem pedig a Commissio iratanyagában 
nem bukkantunk adatokra. 

158 MOL, P 108 Repos 25/A. Fasc. A. No. 14. (Viennae, 7[.] Februarii 1702[.]) 
159 FHKA HKA HUF r. No. 420. Konv. (März 1702) fol. 474-482. és MOL, E 117 11. cs. ad. N. 

135. Neoaquist. I. - A március 20-i leirathoz a kamara csatolta az említett 24 falu jegyzékét 
(Specificatio pagorum ad dominium Hatvan applicatorum. Sub litera B.), kiegészítve ezt a környe-
zetükben lévő pusztákkal (Iklád, Kartal, Barkány, Csáb, Gombos, Daróc, Uza, Almás). L. ezt Soós 
I.: Pest-Pilis-Solt vármegye i. m. 154-157.: No. 60. 



dalmak területén vagy azok szomszédságában lefoglalták vagy elcsatolták, 
hogy április 25-i határidővel nyújtsák be ismételten a birtokjogaikat igazoló ok-
mányokat.160 Az új rendeletek és a korábbi birtokösszeírás azt jelezték, hogy a 
kamara immáron a bujáki uradalmat is a saját, illetve a Királyi Fiskus hatáskö-
rébe akarta vonni. Ezt megerősíteni látszik a március 20-i rendelethez mellé-
kelt, a bujáki uradalom területén található Pest-Pilis-Solt, Nógrád és Heves 
vármegyékben fekvő 35 falu és puszta listája is.161 

A Commissio 1702. április 15-én tartott ülésén úgy határozott, hogy az 
érintett jószágok ügyében a vizsgálatokat a bizottság titkára és a magyar kirá-
lyi jogügyigazgató-helyettes folytassa le.162 Munkájuk megkönnyítésére az ural-
kodó 1702. április 20-án az Újszerzeményi Bizottság kebelén belül egy Albizott-
ságot (Subdelegata Commissio) állított fel, amely 1702. április 25. és június 26. 
között tevékenykedett. Elnökének az Udvari Kamara egyik tanácsosát, Kari 
Theodor von Aichpichl bárót nevezte ki, melléje pedig két magyar kancelláriai 
tanácsost (Patacsics Boldizsár és Georg von Weigler) rendelt.163 Rajtuk kívül 
időnként a fent említettek helyettesítőiként más udvari kamarai (pl. R. G. von 
Fürstenbusch, J. Fr. von Krapff, Georg von Olbern, Johannes Michael Pen-
zinger) és magyar kancelláriai (pl. Mednyánszky János) tanácsosok is részt vet-
tek a tanácskozásokon. A rendelet az Albizottság számára kötelezővé tette, 
hogy a birtokjogigazolások ügyében naponta tanácskozzon.164 

Az Albizottság első ülésén (1702. április 25.) megvitatta, illetve kidolgozta 
azokat a szempontokat, miként folytassák le a birtokjogi vizsgálatokat, továbbá 
hogyan járjon el azokkal a „makacskodó" és „visszaeső" földbirtokosokkal 
szemben, akik a többszöri rendelkezések ellenére sem szolgáltatták be jogbizto-
sító irataikat. A Subdelegata Commissio tagjai e szempontok megfogalmazása 
kapcsán három kérdést vetettek fel: 1) Vajon az okmányaikat be nem nyújtók 
elmarasztalhatók-e? 2.) Vajon a bujáki uradalom területéhez tartozó jószágok 
ilyen tulajdonosait egyértelműen jószágaik elkobzására kell-e ítélni? 3) Vagy in-
kább ezek a birtokosok új birtokjogi eljárásra, illetve vizsgálatra kötelezen-
dők-e? Az első két kérdésre a bizottsági tagok nemleges választ adtak, azaz ki-
zárták azt a lehetőséget, hogy az irataik be nem nyújtókat birtokaikból való ki-
zárással vagy jószágvesztéssel sújtsák. A harmadik kérdésre azonban egyértel-
mű igennel szavaztak: azaz mindenképpen új eljárást kell és szükséges indítani 
a mulasztók ellen, kilátásba helyezve azt az ígéretet, hogy amennyiben minden 

160 MOL, E 117 11. cs. No. 38. 
161 Specificatio pagorum domini[i] Bujack. Sub litera A. - Vö. fent a 159. sz. jegyzetet. 
162 L. erről: MOL, E 117 1. köt. No. 112. 
163 FHKA H KA HFU r. No. 420. Konv. (Április 1720.) fol. 376-377. és MOL, E 117 11. cs. No. 

135. K. (Intimatio Camerae Aulicae, ratione Subdelegandae Commissionis in facto bonorum Hat-
vaniensium pro celeriori cursu. Viennae, 20. Április 1702.) A dokumentum szövegét 1. Soós /.: 
Pest-Pilis-Solt vármegye i. m. 165-167.: No. 68. 

164 Az ülésezésre vonatkozó rendelkezést a bizottság elnöke és tagjai eleinte be is tartották, 
azaz naponként tanácskoztak. Később, az iratok tanúság szerint, kétnaponként, majd 1702. május 
első felében már csak hetente, május végétől pedig 10 naponként jöttek össze. A tanácskozások 
gyakoriságáról és az Albizottság működéséről vö. az alábbi iratanyagban található dokumentumo-
kat: - MOL, E 117 11. cs. No. 135. K. 1702. (Causa neoacquistica ratione dominiorum Hatvan et 
Buják inter principem a Salm et plures interessatos acta.) 



kétséget kizáróan igazolják jószágaik birtokjogát, visszahelyezik, illetve meg-
hagyják őket birtokaikban, és jószágaik jövedelmét sem veszik zár alá.165 

Az Albizottság másnapi tanácskozásán arról határozott, hogy elsősorban 
a bujáki uradalom és a területén lévő kisebb birtokok tulajdonjogának vizsgála-
tával fog foglalkozni, különös tekintettel Esterházy Pál örökösödési, valamint 
Esterházy István, Ágnes és Katalin, valamint a többi zálogbirtokos birtokjog-
ára. Csak ezek tisztázása után kívánták a többi birtokos ügyét napirendre tűz-
ni. A tanácsosok arról döntöttek, hogy folyamatosan emlékeztetni fogják az ira-
taikat be nem szolgáltatott birtokosokat a rendeletekben előírt kötelezettsége-
ikre.166 Az Albizottság április 27-én előző napi döntése értelmében április 29-én 
déli 12 órára beidézte a nádort, jelenjen meg jogbiztosító irataival.167 

Az Albizottság egy az Udvari Kamarához intézett jelentésében viszont — 
a fentiekkel ellentétben — az irataikat be nem szolgáltató „makacskodókkal" 
szemben azonnali kemény és szigorú fellépéseket helyezett kilátásba. Választ 
várt azonban a kamarától arra kérdésére, vajon a bujáki uradalom területén 
lévő több mint 30 jószág ügyében beszolgáltatandó jogbiztosító okiratok kap-
csán a birtokosokkal ugyanazt a határidőt tartassák-e be, mint a hatvani ura-
dalomhoz csatolt birtokok esetében, és hasonló módon folytassák-e le a birtok-
jogi vizsgálatokat?168 A kamara válaszát nem ismerjük, de az Albizottság két 
hónapon át tartó működését tanulmányozva megállapítható, hogy munkamód-
szere lényegében megegyezett a Commissióéval, és az általa lefolytatott birtok-
jogigazolási eljárások során megfelelő szigorral járt el különösen a „jogtalan-
kodókkal" (iniuriatoi~es), azaz a birtokjogaikért, illetve jószágaik megtartásáért 
foggal-körömmel harcoló birtokosokkal szemben. 

Az eladományozott hatvani uradalomhoz csatolt 24 és a bujáki uradalom, 
illetve a területéhez tartozó, a kamara által számba vett és részben összeírt 35 
falu birtokosai óriási felháborodással fogadták a március 20-i és 24-i uralkodói 
pátenseket, és a fiskus eljárást, melynek során jószágaikat lefoglalták. 1702. 
március végén I. Lipóthoz intézett folyamodványukban ezért egyrészt kérték, 
hogy az uralkodó utasítsa a kamarát és a fiskust: helyezze őket vissza birtoka-
ikba, másrészt pedig terelje törvényes ú t ra a birtokjogi vizsgálatokat, melyek 
során az ország törvényeit és jogszokásait tartassa szem előtt.169 

165 MOL, E 117 1. köt. No. 112. és 14. Neoaquist. 111-113. (25. Április 1702.) 
166 MOL, E 117 11. cs. No. 135. Neoaquist. B. (Conferentia praesertim in casu Hatvaniensi.) 
167 Uo. 
168 m o l , E 117 8. es. Fasc. XXI: No. 5. (In negotio Hatvaniano obsequiosissima par t iculars 

relatio introscriptae Subdelegatae Commissionis.) 
169 L. ezt: MOL, E 117 9. es. Fasc. XXIV No. 7. - Soós /.: Pest-Pilis-Solt vármegye i. m. 

158-159.: No. 62. L. még erről: MOL, E 117 8. es. Fasc. XXII. No. 10. (Servi et ancillae bonorum ad 
Hatvan occupatorum et ad arcem Buják conscriptorum turbati et exturbati possessores, eccle-
siastici, pariter saeculares signanter autem: praepositus Hatvaniensis, praepositus Varadiensis, 
item familia Esterhaziana, Földváriana, foeminei sexus Rákócziana, Forgachiana, Bosnyakiana, 
Koharyana, Zichiana, Nyariana, Bossániana, Benyiczkiana, Fayana, Szeleniana, Osztroluczkyana, 
Baratnakiana, Vataiana, Főldvariana, Radaiana, denique quam plurimae familiae interessatae.); 
uo.: Demissa declaratio protestatoria introscriptorum in bona ad Hatvan occupata restitutorum 
possessorum. [1702. április 25. után.]; uo.: Humillimum memoriale A. instroscritorum iniuria-
torum possessorum. [1702. május eleje.]; uo. Demissum memoriale introscriptorum iniuriatorum 
possessorum. [1702. május eleje.J 



Az Udvari Kamara azonban nem engedett. Folyamatosan sürgette az érin-
tett birtokosokat jogbiztosító okmányaik benyújtására. Többségük április 25-re 
vagy az azt követő napokban be is mutatta, illetve elküldte iratait.170 Közöttük 
volt Esterházy István,171 valamint Ágnes és Katalin is,172 akik a zálogjogon bir-
tokoltjószágaikra vonatkozó jogbiztosító okiratokat adták be. A királyi jogügy-
igazgató-helyettes, miután megvizsgálta a dokumentumokat, csupán egyetlen 
kifogással élt: Esterházyék nem mellékelték genealógiájukat, amellyel még hi-
telesebben meg tudnák erősíteni zálogjogon bírt jószágaik birtokjogát. Kérte 
tehát annak bemutatását.173 

Meskó Ádám jogügyigazgató-helyettes alig készült el a fenti memoriale és a 
hozzá csatolt okmányok elbírálásával, máris a nádor emlékeztetőjével és irataival 
(összesen 12) kellett foglalkoznia, amelyeket Esterházy bécsi ágense adott be a 
Commissiónak. A nádor memorialéjának bevezetőjében határozottan elítélte az 
Udvari Kamara és a fiskus birtokjogi vizsgálati módszereit, melyek szerinte az 
ország törvényeivel és jogszokásával merőben ellenkeznek. Kijelentette továb-
bá: nem érzi önmagára és családjára nézve kötelező érvényűnek, hogy bujáki 
uradalma és a hozzá tartozó birtokok tulajdonjogát bizonyítsa. Erre már csak 
azért sincs szükség, mivel a szóban forgó domínium és jószágok nagyobbrészt 
olyan vármegye területén találhatók, amelyet sem az uralkodó, sem pedig a ka-
mara nem nyilvánított neoacquisticának. Nincs szükség a birtokjog igazolására 
azért sem, mert a benyújtott okiratokból egyértelműen kitetszik, hogy uradal-
mát családjával együtt régóta, folyamatosan és megszakítás nélkül háborítatla-
nul birtokolja. Érthetetlen tehát számára a kamarának az az eljárása, melynek 
során családja birtokai közül többet összeíratott és lefoglaltatott, illetve azokat 
a hatvani uradalomhoz csatoltatta. S mindez azért is különösen sérelmes rá 
nézve, mivel az uralkodónak sohasem kellett csalatkoznia az ő rendíthetetlen 
hűségében, továbbá jelentős anyagi és erkölcsi áldozatokat hozott a Habsburg 
Monarchia és a Magyar Királyság érdekében. Sajnálatos módon az Udvari Ka-
mara és a Commissio áldatlan tevékenysége személyében nemcsak mint az or-
szág egyik birtokosa, hanem mint az ország legfőbb méltósága ellen is irányul, 
akit arra rendelt a sors, hogy a király és a rendek között közvetítsen. 

Ami pedig a benyújtott jogbiztosító iratokat illeti, Esterházy szerint ezek 
összességükben és külön-külön is nem csupán uradalmának és jószágainak fo-
lyamatos és zavartalan birtoklását igazolják, hanem azok törvényes öröklését 
is. Sajnálatos módon a rokon Homonnai Drugeth család kezében lévő további 
jogbiztosító iratok Ungvár 1684. évi ostromakor elégtek, illetve megsemmisül-
tek, így ezekkel nem tud szolgálni. Törvényes jussát jószágaira ugyanakkor 
egyértelműen bizonyítja az iratokhoz mellékelt családi genealógia is, amely a 
Rozgonyiakra és a Báthoryakra vezethető vissza. A nádor — ahogyan azt már 
Komárom, Veszprém, Tolna és Somogy vármegyei uradalmainak és birtokainak 

170 L. ezeket Soós /.: Pest-Pilis-Solt vármegye i. m. 160-165.: No. 63-66.; 167-177: No. 69-74. 
és 179-182.: No.76-78. 

171 MOL, E 117 3. es. Fase. V No. 11. (Demissum memoriale introscripti instantis comitis 
Stephani Esterházy pro bonis Bujakiensibus.) 

172 Uo. 
173 MOL, P 108 Repos. 25/A. Fasc. A. No. 23. (Viennae, 2. Maii 1702.) 



esetében is tette — leszármazását és vele együtt bujáki uradalmának öröklését 
a nevezett családokra ezúttal is női ágon vezette vissza. Ebben az esetben 
ugyan nem tudott 15. század eleji elődöket felmutatni, de talált olyan személyt 
az említett famíliák tagjai között, akiktől kezdve az Esterházyak akár több év-
százados birtoklását Buják uradalmában igazolni lehetett. Ez a személy Roz-
gonyi István volt, akivel a nádor 1492-ben férfiágon „kihalatta" a Rozgonyi fa-
míliát. 1492-ben ugyan valóban elhunyt egy Rozgonyi István, a család magva-
szakadása azonban több mint három évtizeddel később, 1523-ban egy másik 
Rozgonyi Istvánnal következett be.174 A nádor vagy nem tudta, vagy nem akar-
ta tudni, hogy a Rozgonyiak a jelzett esztendőben még nem haltak ki férfiágon, 
mindenesetre az 1492. esztendő — mint alább látni fogjuk — egyértelműen 
tudatos választás volt részéről.175 

A nádor által összeállított leszármazás, amely a bujáki uradalom örökösö-
dését is igazolja, a következő volt: Rozgonyi István halála (1492) után birtokait 
leánya, Rozgonyi Katalin, Báthory András felesége örökölte meg. A házasság-
ból származó két leány közül az egyiket (Klárát), Losonczy Antal, a másikat 
(Dorottyát) Várday Miklós vette feleségül. Az előző frigyből született leány, 
Klára Homonnai Drugeth Gáspár, az utóbbiból született Katalin pedig Telegdy 
Pál hitvese lett. Anna nevű leányuk pedig Nyáry Istvánhoz ment férjül. Nyáry 
István és Telegdy Anna — mint ahogy arra már fentebb utal tunk — a Nyáry 
Krisztinával és férjével, Esterházy Miklóssal 1626-ban kötött egyezség értelmé-
ben összes ingó javaikat és ingatlan jószágaikat életük végéig bizonyos összeg 
lefizetése ellenében használatba adták Nyáry Krisztinának. Tőle örökölték meg 
azokat leszármazottai, így maga nádor is. 

Esterházy külön kitért a hatvani uradalomhoz csatolt a nyolc falu (Alsó-
bokor, Szondakér, Héhalom, Buják, Nándor, Hényel, Palotáshatvan és Bér) bir-
tokjogára is.176 Ezek a falvak — a Magyar Kamara által készített kimutatások 
alapján — már Habsburg I. Albert magyar királynak 1439. június 19-én Bá-
thori István országbíró részére kiállított adománylevelében is szerepelnek.177 A 
pozsonyi kamara ugyancsak igazolta, hogy a Királyi Könyvekben található 1553. 
évi összeírás szerint a nyolc falu és négy puszta a Báthory család birtokai közé tar-
tozott. Mindez pedig arra bizonyíték, hogy a jószágok birtoklása folyamatos volt.178 

A jogügy igazgató-helyettes a nádor emlékeztetőjét és benyújtott iratait 
már a következő napon megvizsgálta és azonnal megküldte véleményét a Com-
missiónak. Álláspontja szerint a nádor a beadott jogbiztosító okmányokkal és 

174 L, erről Engel P.: Középkori genealógia i. m. és MOL, DL 24653. (Buda, 1523. aug. 16.), ezt 
utóbbit 1. Az ecsedi Báthory család okmánytára. 1387-1534. Szerk. Horváth Richárd - Neumann 
Tibor - C. Tóth Norbert. Bp. 2009. 138-139. (Kézirat.) (Hálásan köszönöm a szerkesztőknek, hogy 
kéziratukat rendelkezésemre bocsátották.) 

175 Esterházy Pál sokféle érdek vezérelte genealógiai iránti érdeklődésre. L. Fazekas István e 
számbeli tanulmányát. 

176 L. az ezekről szóló, Esterházy által memoriáléjához mellékelt jegyzékeket: MOL, P 108 
Repos. 25/A. Fasc. A. No. 18. (Extractus pertinentiarum castri Buják.) és No. 19. Ezeket Esterházy 
kérésére a Magyar Kamara készítette el, az előbbit még 1702. február 3-án, az utóbbit pedig 1702. 
május 10-én. 

177 MOL, DL 88 154. L. ezt még: 
178 MOL, P 108 Repos. 25/A. Fasc. A. No. 20. (Viennae, 2. Maii 1702.) 



genealógiájával nem tud ta birtokjogát igazolni. Különösen a genealógiával 
szemben élt kifogásokkal, nevezetesen: ahogy azt más Esterházy-jószágok bir-
tokjogának vizsgálatakor is szóvá tette, nem találta meg abban a férfiági 
egyenesági vérségi leszármazást, amely így — ellentétes lévén a magyarországi 
törvényekkel és Werbőczy Tripartitumá.nak megfelelő címeivel — nem bizo-
nyítja a bujáki jószágok jogos öröklését. Meskó elismerte ugyan, hogy az elve-
szett vagy megsemmisült iratok miatt a törvények értelmében a birtokokra új 
adományt lehet kérni. Ez viszont nem történt meg, tehát az Ungvár ostroma-
kor elégett okmányokra hivatkozni felesleges. A nyolc falu birtoklásának jogos-
sága szempontjából az 1553. évi összeírás is kétségbe vonható, az ugyanis nem 
igazolja a Rozgonyiak korábbi birtoklását. Sőt, nincsenek meg az említett jószá-
gokra vonatkozó adománylevelek és birtokbaiktató levelek sem, ezek nélkül pe-
dig a birtokjog érvénytelennek tekinthető. Ráadásul, mivel ezek a birtokok csak 
jóval később kerültek az Esterházyak tulajdonába, így nincs meg a törvényben 
előírt folyamatos száz esztendőnyi birtoklási idő sem. Problémaként merül fel 
továbbá, hogy Esterházy véleményével ellentétben, az összeírás nem található 
meg a Királyi Könyvekben. Mindezek alapján Meskó arra a következtetésre ju-
tott, hogy amennyiben a nádor nem tud újabb — a birtoklást egyértelműen és 
hitelt érdemlően bizonyító erejű — jogbiztosító okmányokat bemutatni, a 
bujáki jószágokat a Szent Korona és a fiskus javára el kell idegeníteni.179 

Esterházy hosszú ideig nem reagált Meskó véleményére. Csak 1702. má-
jus végén törte meg hallgatását, és a Commissióhoz intézett terjedelmes 
memóriáiéban védelmébe vette birtokjogait, kijelentve, hogy Meskó állításai 
nem felelnek meg a valóságnak. Már emlékeztetője elején leszögezte: semmi-
képpen sem hajlandó változtatni korábbi álláspontján, azonban nem kíván a 
Commissióval vagy a fiskussal perbe bonyolódni. Mindazonáltal vitatja a kama-
rának azt az eljárását, melynek eredményeként Buják tartozékait, azaz az emlí-
tett nyolc falut, különösebb indoklás nélkül elkobozták tőle, melyekre továbbra 
is fenntart ja tulajdonjogát. Újra hangoztatta azt az érvét, miszerint a kamarai 
birtokjogi vizsgálatok nem terjedhettek és terjedhetnek ki bujáki uradalomra, 
mivel az nem tartozott török uralom alá, következésképpen nem neoacquistica 
terület. Meskónak azt az állítását, miszerint az 1553. évi összeírás nincs meg a 
Királyi Könyvekben (mint tudjuk, összeírás lévén abban nem is lehetett), elis-
merte, de utal t arra, hogy az összeírás hiteles másolatban megtalálható az esz-
tergomi érsek levéltárában, így tehát a conscriptio ténye könnyen igazolható. 
Ami pedig Meskónak azt az ellenérvét illeti, hogy tudniillik nincs meg az előírá-
sok szerinti száz éves birtoklás, nem felel meg a valóságnak, mivel az 1492-ben 
férfiágon magvaszakadt Rozgonyi István után birtokai leányágon öröklődtek, 
és így a birtokok tulajdonjoga immáron hét generáció, azaz 210 éve[!j megsza-
kítás nélkül, éspedig örökös jusson fennáll. Esterházy úgy ítélte meg, hogy ez 
utóbbi tény már önmagában is elegendő lenne arra, hogy Buják várának és ura-
dalmának kétséget kizáró folyamatos birtoklását (leszámítva azt a rövid időt, 
midőn Bujákot az ellenség egy rövid időre elfoglalta) igazolni lehessen. Végül, ő 
és családja annál az oknál fogva is jogosan birtokolja domíniumát és tartozéka-

179 Uo. No. 24. (Viennae, 3. Maii 1702.) 



it, mert az uradalom jövedelméből adóként jelentős összegeket fizetett és fizet 
be a kincstárnak.180 

Meskó kétkedve fogadta a nádor ellenérveit, különös tekintettel a hatvani 
uradalomhoz csatolt nyolc falu birtokjogát illetően, amelyekre a nádor szintén 
kiterjesztette az általa 210 éve tartó folyamatos birtoklás érvényét. A jogügy-
igazgató-helyettes, mielőtt a bujáki uradalom birtokjoga ügyében a Királyi 
Fiskus a végső döntést meghozná, négy kérdésre várt választ Esterházytól: 1) 
Vajon a férfiágon „utolsó" Rozgonyi sarj, István birtokolta-e Bujákot és a hozzá 
tartozó nyolc falut? 2) Miből tud következtetni arra, hogy az 1492. év és az 
1553. évi összeírás között összefüggés áll fenn? Mivel tudja igazolni azt, hogy a 
nyolc falu megszakítás nélkül a Rozgonyiak örökös tulajdonában volt? 3) A 
nyolc falu közül, ahogy az 1553. évi conscriptióból kitűnik, kettő (Héhalom és 
Palotás) külön van feltüntetve. Ezeknek a tulajdonjogát ismételten bizonyítani 
szükséges. Emellett igazolni kell azt is, vajon a Báthory-család az említett fal-
vakat a Rozgonyiak jogán bírta-e? Továbbá azt, milyen jogcímen birtokolta az 
összeírásban nem említett két falut? 4) A nádor milyen hiteles okiratokkal 
képes megerősíteni a nyolc falu birtoklását?181 

A nádor néhány nap múlva a Commissióhoz benyújtott emlékeztetőjében 
Meskó mindegyik kérdésére kimerítő válaszokat adott. Lényegében korábbi ar-
gumentumait ismételte meg, illetve azokat a korábban beadottak mellett né-
hány újabb irattal erősítette meg. Elsőként (1) szerinte Rozgonyi István kétsé-
get kizáróan birtokolta a nyolc falut, mivel azokat lánya és annak férje, Bátho-
ry András másként nem örökölhette volna meg. Rozgonyi Katalin ráadásul 
egyenlő jogon bírta férjével a szóban forgó jószágokat. Meskó 2. kérdésére a vá-
lasz az előbbiből következik: Rozgonyi Istvánról ugyanis Buják vára és tartozé-
kai örökös jogon leányára szálltak, ami kétséget kizáróan bizonyítja Katalin 
birtokjogát ezekben a birtokokban. Az ő halála után pedig a jószágok szintén 
anyai ágon lányaira háramlottak. Esterházy ellenérvei sok helyen „sántíta-
nak". A Rozgonyiak ugyanis sohasem voltak a bujáki uradalom és tartozékai-
nak birtokosai, mivel azok 1439 óta folyamatosan a Báthyoryak kezén voltak. 
Nem felel meg a valóságnak a nádornak az az állítása sem, mely szerint 
Rozgonyi Katalin örökölte volna meg apja jószágait, hiszen magvaszakadtéval 
azoknak a hazai törvények értelmében a koronára kellett visszaháramlaniuk. 

Ami a 3. kérdést illeti, tudniillik miért különítették el a két települést az 
említett összeírásban, azt egyszerűen meg lehet válaszolni: az 1552. és 1553. 
évi conscriptio idején csak a lakott possessiókat és portiókat írták össze, az üre-
seket (pusztákat), így az akkor praediumként számon tartott Héhalmot és Pa-
lotást nem. Meskó utolsó, 4. kérdésére az 1626-ban Telegdy Anna és a 
Homonnaiak (mint a Rozgonyiak nőági leszármazottai) közötti osztálylevelet 
hozta fel Buják és tartozékainak birtoklásáról. Meskó figyelmébe ajánlotta to-
vábbá az 1642-ben Homonnai Drugeth János és Esterházy Pál között létrejött 
egyezményt a birtokok zálogba vételéről. Esterházy Pál így minden apró rész-

180 Uo. No. 19. (Viennae, 19. Maii 1702. Fogalmazvány.) és No. 29. (Viennnae, 29. Maii 1702. 
Tisztázat.) 

181 Uo. No. 31. (Viennae, 11. Junii 1702.) 



letre kiterjedő, bizonyító erejűnek vélt saját érvei alapján úgy ítélte meg: remé-
li, hogy megmaradhat bujáki jószágaiban.182 

Az Albizottság 1702. június 21-i ülésén megtárgyalta a nádor válaszát, ám 
a bujáki uradalomra és tartozékaira vonatkozó birtokjogát nem látta kellően 
bizonyítottnak. Nehezményezte, hogy Esterházy elsősorban a volt Rozgonyi- és 
Báthory-birtokok, azaz a nyolc falu tulajdonjogát kívánta igazolni, és nem a 
bujáki uradalomét. A nádor továbbá nem bizonyította hitelt érdemlően, vajon a 
kérdéses két falu (Héhalom és Palotás) 1689-ig, azaz a Commissio működésé-
nek kezdetéig, illetve 1696-ig, amikor a neoacquistica vizsgálatok megindultak, 
valóban az Esterházyak tulajdonába került-e. Mindezek alapján felmerül a jel-
zett birtokok tekintetében a fiskus jogos keresete. Az Albizottság azonban még 
egyszer meg akarta vizsgáltatni a nádor bujáki birtokjogait, és csak azután 
kívánt végleges határozatot hozni.183 

Erre azonban már nem került sor. Az Albizottság ugyanis néhány nap 
múlva befejezte működését. A nádor bujáki birtokjogának kérdésével ezt köve-
tően maga a Neoacquistica Commissio foglalkozott, mégpedig egyszer, 1702. 
augusztus 6-i ülésén. A tárgyalásról a Bizottsági ülések jegyzőkönyve röviden 
és lakonikusan tudósít: „tandem conclusum", azaz „véglegesen lezárva".184 Az 
Újszerzeményi Bizottság tehát befejezettnek nyilvánította az ügyet, és valószí-
nűleg nem fogadta Esterházy bizonyítási érveit, így bujáki birtokait az összes, a 
hatvani és bujáki uradalom területére eső Heves, Nógrád és Pest-Pilis-Solt vár-
megyei más birtokkal még a Commissio, illetve az Udvari Kamara végső dönté-
se előtt a töbi érintett birtokos jószágaival együtt elkobzásra javasolták.185 Ezt 
a szándékát a kamara már 1702. május 23-án kelt, az Albizottsághoz intézett 
leiratában megfogalmazta. Ezért sürgette az Albizottságot, hogy a birtokok bir-
tokjogának vizsgálatát 1702. július elejéig feltétlenül fejezze be és küldjön arról 
jelentést.186 Az Udvari Kamara ennek ismeretében a birtokelkobzásokat terje-
delmes feliratban megindokolva, határozatát — feltehetően 1702 augusztusá-
ban vagy szeptember elején — jóváhagyás végett megküldte az uralkodónak. 
Ebben részletesen ismertette azokat az indokokat, melyek alapján a szóban for-
gó birtokokat lefoglalásra, illetve a fiskus javára megítélendőnek tartotta. Ezt 
tette az elkobzásra javasolt Esterházy-birtokok esetében is. Először is a nádor 
által benyújtott genealógiát utasította el, mégpedig azzal az indoklással, hogy 
azt leányágon vezette le. A birtokok örökléséről mondottak szintén nem állják 
ki a bizonyítás próbáját, amennyiben ha a Rozgonyiak utolsó férfiivadéka 
1492-ben valóban kihalt, birtokai nem leányára, hanem a törvények értelmé-
ben a koronára kellett, hogy szálljanak. Ennek értelmében az Esterházyak 
semmiképpen sem jogosultak a „Rozgonyi-jószágokra". Nem birtokolhatják a 
bujáki uradalom tartozékait (nyolc, illetve hat falut) sem, mivel azok 1553-ban 

182 Uo. 32. (Viennae, 15. Junii 1702.) 
183 MOL, E 117 11. cs. ad No. 135. B. 
184 MOL, E 117 1. köt. No. 120. Neoaquist. 117. (In causa palatinali ratione Bujagg.) 
185 L. erről: MOL, E 117 11. cs. No. 135. D. (Series bonorum ad oppidum Hatvan ante 

decisionem camerae realiter occupatorum. Specificatio dominorum terrestrium actualium iniuria-
torum.) 

186 MOL, E 117 9. es. Fasc. XXII. No. 10. 



nem voltak a bujáki uradalom részei, amit többek között az 1626. évi osztályos 
levél is bizonyít. A hat falu tehát nem lehetett később a birtokfelosztásban is 
érdekelt Esterházy Miklós tulajdona, illetve azoké a zálogbirtokosoké, akiknek 
azokat zálogba adta. Ebből egyértelműen következik, hogy ezeket a jószágokat 
sem a nádor, sem pedig családtagjai nem birtokolhatják. 

Ellentmond továbbá az Esterházyak birtoklásának az a bujáki uradalom 
felosztásáról 1565-ben kiadott uralkodói rendelet is, melynek tanúsága szerint 
a Báthoryak 1553-ban a domíniumot és tartozékait kizárólag leányágon, a 
Rozgonyiak női ágának nevében birtokolták. Esterházy nem hivatkozhat to-
vábbá birtokainak védelmében minduntalanul az Ungváron 1684-ben elpusz-
tult iratokra, mivel azok hiányában nem tudja igazolni, hogy a Homonnaiakra 
átruházott birtokokra új adományt kértek volna. Nincs továbbá kellően igazol-
va a hat falut illetően az, vajon fennáll-e esetükben a Tripartitumbari előírt 100 
év folyamatos birtoklás. Esterházy ugyanis csupán 98 évet tud bizonyítani. 
Mindezeken felül a nádor és családtagjai által benyújtott iratok nem bizonyít-
ják egyértelműen azt, hogy a hatvani uradalom területén lévő birtokaik meg-
szakítás nélkül az ő tulajdonukban voltak. Ennélfogva csak az 1553. évi össze-
írásban szereplő két falu illeti meg a nádort, de ezek sem vonhatók ki a neo-
acquistica vizsgálatok alól. Esterházynak az az érve pedig, hogy birtoklásuk a 
török hódoltság idején is folyamatos volt, és így nem veszítették el érvényüket, 
a kamara szerint szintén nem fogadható el. A török birtoklás ugyanis a min-
denkori magyar királyéval szemben törvénytelen és erőszakos volt. Ekképpen a 
török jurisdictiója nem állt fenn, és a birtokok jogilag folyamatosan az uralko-
dó birtokában maradtak és a királyi adózás alá tartoztak. Az Udvari Kamara 
mindezek alapján a bujáki domínium területén korábban összeírt birtokok 
közül Boldogot, Túrát , Szentlászlót, Hévízt, Bagót, Héhalmot és Palotást a 
fiskus javára ítélte meg.187 

Esterházy István és a két Esterházy-nővér Pest-Pilis-Solt és Heves várme-
gyei birtokai ugyancsak elkobzásra kerültek. így Hévízgyörk, Szecső (Tápió-
szecső), Gyömrő és a hozzájuk tartozó puszták, Szenttamáskáta, Péteri, Téte, 
Monostor és Szentkirály, valamint Fancsal és Valkó, melyeket az Udvari Kama-
ra Salm hercegnek adományozott.188 

A birtokaitól megfosztott nádor és családtagjai, valamint az érintett birto-
kosok természetesen nem nyugodtak bele a szerintük jogtalan és törvénytelen 
eljárásba, és azonnal jogorvoslatért folyamodtak a Commissióhoz, azt kérve, 

187 MOL, E 117 8. es. Fasc. XXI. No. 5. (Referada Leopoldi imperatoris, et regis Hungáriáé 
super Commissione Neoacquistica Viennensi intuitu bonorum ad dominium Hatvan conscriptorum 
Fisco adiudicatorum anni 1702. No. 4-12.; és uo. Copia referadae super bonis Hatvaniensibus. No. 
26. A. 1703.); MOL, P 108 Repos. 25/A. Fasc. A. No. 16. (Extractus 'Referadae Judicii Delegati in 
facto bonorum per Fiscum Regium ad Dominium Hatvan applicatorum, signanter vero quoad 
nonnullas pertinentias Bujakienses Viennae 1702. interventae Caesareo-Regiae ratificationis.') 

188 L. erről az 1711. március 11-én készített kamarai összeírást: MOL, E 156 U et C Fasc. 30. No. 
71(a). (Beschreibung.) A bujáki és a hatvani domínium területén fekvő birtokok összeírását és becslé-
sét 1. még: uo. Fasc. 7. No. 61. (Aestimatio. 20. Mártii 1713.); uo. Fasc. 28. No. 19. (Specificatio [...]); uo. 
Fasc. 30. No. 74. (Conscriptio domini Hatvan. 1. Februarii 1713.); uo. Fasc. 30. No. 75., No. 76. és 78. 



hogy helyezzék vissza őket jószágaik jogos tulajdonukba.189 Mindhiába! A nádor 
a Bizottság működésének kényszerű megszűnése után is éveken át folyamato-
san beadványokkal ostromolta az Udvari Kamarát bujáki jószágai visszaszerzé-
se érdekében.190 1713. évi halála után előbb Esterházy István,191 majd Ester-
házy József özvegye, Maria Octavia Gileisz próbálta a kamarától a bujáki birto-
kokat visszavenni.192 Az uradalmat és tartozékait végül csupán 1745-ben Ester-
házy Antal hercegnek sikerült a kincstárral több éven át folytatott pereskedés 
után űjra visszaszerezni.193 

A nádori adományok és a Neoacquistica Commissio 

16-17. századi nádorelődeihez hasonlóan a palatinus Esterházy Pál szin-
tén gyakran élt azzal a jogával, hogy a magszakadással férfiágon kihalt csalá-
doknak a koronára visszaszállt birtokaiból, továbbá a hűtlenség miatt elkob-
zott jószágokból a birtokos nemeseknek nádori adományként (donatio vagy 
collatio palatinalis) — a törvényben előírt 32 jobbágytelek nagyságig — birto-
kot/birtokokat adományozzon.194 Esterházy Pál nádorsága (1681-1713) idején 
Iványi Emma számításai szerint összesen 650 nádori adománylevelet bocsátott 
ki.195 Különösen a Buda 1686. évi felszabadítását követő időszakban adományo-
zott birtokokat, évente mintegy húszat-harmincat.196 A Neoacquistica Com-
missio működésének közel másfél évtizedében (1689 decembere és 1703 au-
gusztusának vége között) Esterházy összesen 456 nádori adományt tett. 

A nádor — a törvényekben előírt módon — elsősorban a világi nemesi ré-
tegek képviselőinek adományozhatott birtokokat, ám néha előfordult, hogy 
egyházi mágnásoknak is adott kisebb birtokrészeket (például értékes szőlőket.) 

189 „Et hi omnes [ti. a jegyzékben feltüntetett birtokosok] de dominio bonorum realiter extur-
bati sunt, ac in integrum restitui humillime supplicant." - MOL, E 117 11. cs. ad N. 135. Neo-
aquist. F. (Puncta celebrata Commissionis in causa prin[cipis] de Salm et Hatvaniensium.) 

190 Pl. MOL, P 108 Repos. 25/A. Fasc. A. No. 10. (Remonstratio principis Pauli Esterházy 
intuitu bonorum Bujakiensium ad Cameram Aulicam. [1706.1; uo. No. 36. (9. Septembris 1710.); 
uo. No. 37. (Februar 1711.); uo. No. 38., 39 , 41. 

191 L. erről: MOL, E 117 8. es. Fase. XXI. No. 5. 
192 MOL, E 117. 7. es. Fase. XVIII. No. 5. (1730.) 
193 MOL, A 57 40. köt. 80-82. és MOL, E 227 21. köt. 503. (1745. április 13.) 
194 A nádori adományról 1. összefoglalóan Iványi E.: Esterházy Pál i. m. 67 , 71-78.; Eckhart 

Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténete. Szerk. Mezey Barna. (Millenniumi Magyar Történe-
lem. Historikusok) Bp. 2000. 287. 

190 Iványi E.: Esterházy Pál i. m. 69. - A fent számszerűsített adományleveleken kívül a nádor 
4 új adományról (donatio nova), 11 nádori birtokadomány megszüntetéséről, 2 adomány letételéről 
szóló bizonyságlevelet, valamint 122 nádori consensust tartalmazó okiratot adott ki. 

196 Iványi E.: Esterházy Pál i. m. 69. - Ez ugyanakkor — újabb saját kutatásaink szerint — el-
sősorban az 1690-es évek első felére voltjellemző. 1696-tól, tehát éppen a Commissio tevékenységé-
nek megindulásától, az évente kibocsátott adománylevelek száma hirtelen megnőtt, és 1703-ig át-
lagban 35^40 között mozgott. Kivételt képezett az 1700-ik esztendő, amikor Esterházy összesen 83 
(!) nádori adomány levelet adott ki. L. erről: MOL N 8 Ladula 47. Sub Litera A. No. 1-3. Protho-
collum donationale principis Pauli Eszterházy de Galantha, regni Hungarie palatini ab anno 1681 
usque annum 1698.; Uo. Ladula 47. Sub Litera B. No. 4-5. Prothocollum donationale celsissimi 
S[acri] RLomani] I[mperii] principis Pauli Eszterházy de Galantha, regni Hungáriáé palatini ab 
anno 1697 usque annum 1713. 



A nádori adományjog gyakorlásában — ahogy ezt Iványi Emma kimutatta —, 
főleg a 17. században, a nádorok egyéni érdeke gyakran egybeesett a rendek po-
litikai és vagyoni érdekeivel. A palatinusok ugyanis birtokadományozásaikkal 
részint híveket szereztek/szerezhettek politikájuk támogatására, részint pedig 
közvetlen családtagjaikat, rokonaikat és a nádori kancellária hivatalnokait se-
g í the t ték . 1 9 7 A nádori adomány természetesen lehetett 32 jobbágyteleknél ki-
sebb is, amelyet a nádor új adomány címén jut tathatot t az adományozottak-
nak. Azaz az adományozásban részesült személyek vagy családok ősei a szóban 
forgó birtokot már hosszú ideje használták, vagy akár folyamatosan birtokol-
ták, és az így az adományozáskor is tulajdonukban lehetett, miközben a birtok-
ra vonatkozó birtokjogi irataik a török időkben elvesz(het)tek vagy elpusz-
tul(hat)tak. Ezért a birtokosok jószágaik birtokjogainak megerősítése végett új 
adományt kértek a nádortól.198 

Az ország törvényeiben nem szabályozták részletesebben azt, mikor ado-
mányozhat a nádor a koronára visszaszálló birtokokból 32 jobbágytelek nagy-
ságú vagy ennél kisebb birtokokat, és mikor rendelkezhet azokkal kizárólag a 
Királyi Fiskus, ezért mind a nádor, mind pedig az uralkodó és nevében a kincs-
tár szabadon élhetett a birtokadományozás jogával. A Neoacquistica Com-
missio létrehozása előtt az Udvari Kamara Esterházyt legfeljebb a régi szoká-
sos „együttműködésre" utasította, de a birtokadományozásba ténylegesen nem 
szólt bele.199 

Miután azonban a Commissio 1690-ben megkezdte működését, az Udvari 
Kamara igyekezett egyrészt Esterházy Pált a nádori adományozás jogában kor-
látozni, másrészt bizonyos jogok gyakorlásától eltiltani. Erre alapot szolgáltat-
hatott a kamarának Kollonich Lipót Einrichtungswerk je, amely szintén foglal-
kozott a nádori birtokadomány(ozás) kérdésével. Kollonich nevezetes munkája 
Camerale című fejezetének 8. pontjában felhívta a figyelmet arra, hog}7 Ester-
házy többször is visszaélt adományozási jogával, tudniillik a törvényben előírt 
32 jobbágyteleknél nagyobb birtokokat, sőt összefüggő birtoktesteket is adomá-
nyozott, jóllehet erre semmiféle jogosultsága nincsen - mint kifejtette: „A ná-

197 Iványi E.: Esterházy Pál i. m. 79. 
198 Uo. 73. 
199 Uo. 79. - Az Udvari Kamara az adományozható 32 jobbágytelek nagyságát és értékét vi-

szont igyekezett meghatározni. Iványi Emma kutatásai szerint a 17. század végén egy jobbágytelek 
32 királyi holdat kitevő területtel, mégpedig szántófölddel volt azonos. Más számítások szerint egy 
jobbágytelek 50,5 katasztrális holdat tett ki, ennek megfelelően a nádori adomány 1600 katasztrá-
lis holdnál nem lehetett nagyobb. Jóllehet a teleknagyság az ország különböző részein különböző 
volt. Uo. 76. - Kollonich Lipót is 32 holdban határozta meg egy jobbágytelek nagyságát: „ein jedes 
haus, welches 32 joch äckher oder andere in aequivalenti zuegehörige hausgrundt". Einrichtungs-
werk des Königreichs Ungarn. Hrsg. János Kalmár - János J. Varga. Leipzig 2009. 239-240. (Sajtó 
alatt. Itt szeretnék köszönetet mondani a mű két kiadójának, hogy megjelenés alatt álló kéziratu-
kat a rendelkezésemre bocsátották.) és Mayer, Th.: Verwaltungsreform in Ungarn i. m. 125. (An-
hang.) Ami pedig a jobbágytelek értékét illeti, arról az Udvari Kamara szintén rendelkezett. Hatá-
rozata alapján I. Lipót 1690. szeptember 16-án Esterházyhoz intézett levelében egy jobbágytelek 
értékét 1280 forintban „vagy, közbecsűjét számítva" 128 forintban szabta meg. (L. erről Iványi E.: 
Esterházy Pál i. m. 77.) Kollonich egy évvel korábban ezt az értéket 160 forintban határozta meg: 
„nach der landtax in Hungarn auf 160 fl geschätzet wird". Einrichtungswerk i. m. 189.; Mayer, 
Th.: Verwaltungsreform in Ungarn i. m. 125. (Anhang.) 



dórnak számos privilégiumai között megvan a hatásköre arra, hogy kis birtoko-
kat, melyek nem nagyobbak 32 jobbágyteleknél, és magszakadással [a koroná-
rai háramlottak, adományozzon, de a nádor jogkörével eddig a cs. és k. felség 
érdekeinek legnagyobb hátrányára igencsak visszaélt, és alkalmanként és ön-
nön hasznára számos magszakadással [a koronárai háramlott uradalmat és jö-
vedelmező birtokokat adományozott, olyannyira, hogy a nádor azokat az ura-
dalmakat és birtokokat, amelyek néhány száz jobbágytelek nagyságúak voltak, 
részekre felosztotta és így 32 jobbágytelken felül többet nem adományozott." 
Sőt előfordult, hogy egy 192 jobbágyteleknyi uradalmat ezen a címen és a törvényt 
megszegve, bevett szokás szerint 6 részre és 6 személynek vagy családnak osztott 
ki. Ilyeneket a királyi kamara magas érdekeivel szemben adományozott és 
ajándékozott, s egész uradalmakat vont el így a kamarától."200 

Nem véletlen tehát, hogy az Udvari és a Magyar Kamara — Kollonich vé-
leményének ismeretében — 1690-ben panasszal is élt az uralkodónál, hogy Es-
terházy „különböző kérelmezők rossz tájékoztatása alapján, 32 jobbágyteleknél 
többet is szokott adományozni anélkül, hogy az eljárás"-ról az Udvari és a Ma-
gyar Kamarát előzetesen tájékoztatná. I. Lipót ezért nyomatékosan felszólítot-
ta a nádort, hogy a Jövőben a nádori adományokat illetően tartson kapcsolatot 
mindkét kamarával, ugyanúgy, mint a magyar kancelláriával."201 Esterházy 
azonban — úgy tűnik — nem tartotta magát az uralkodói előíráshoz. 1696-ban 
az Abaúj vármegyei alispán, Szörényi Gábor javára úgy tett birtokadományt, 
mégpedig a koronára visszaszállt birtokok közül, hogy arról a kamarákat előze-
tesen informálta volna. A Szepesi Kamara — valószínűleg a pozsonyi Magyar 
Kamara utasítására — megakadályozta az adományozás érvényesítését. Más-
kor pedig azért érvénytelenítették a nádor által tett adományt, mert annak 
nagysága meghaladta a 32 jobbágyteleknyi nagyságot.202 

Esterházy nádor és az Udvari Kamara közötti ellentétek — mind a nádori 
adományokat, mind pedig saját személyét, illetve birtokait érintő birtokjogi 
vizsgálatokat illetően — érthetően különösen a Neoacquistica Commissio 1696 
és 1703 közötti működése idején éleződtek ki. A Bizottság ugyanis már az 
1696-ban kibocsátott uralkodói pátens után megtartott első ülésén, 1696. no-
vember 27-én napirendjére tűzte a palatinális donációk ügyét és felvetette: va-
jon ezek az adományozások birtokjogi szempontból elfogadhatóak-e, illetve egy-
általán érvényesek-e?203 A Commissio már a kérdés puszta felvetésével jelezni 

200 „Hat der palatínus regni unter andern Privilegien die Authoritet, die kleinen güettlen, 
welche sich nicht über 32 Untertanen erstrecken, da selbe ex defectu seminis caduc worden, für 
sich selbst zu vergeben, solche Authoritet aber sie palatini bishero gar sehr zu höchsten Nachtl e. 
k. u. k. Majestät interesse müssbrauchet, und zu einer Gelegenheit und aigennuzigen Vortlhaftig-
keit vil grosse grosse caduc wordene Herrschaften und erträgliche Landgüeter zu vergeben und zu 
distrahiren sich bedienet, dergestalt, das sie palatini auch Herrschaften und Güeter, die etlich 
hundert Untertanen gehabt, in partes dividieret und keinen Tail über 32 Untertanen zuege-
theilet." - Einrichtungswerk i. m. 239-240. Ennek szövegváltozatát 1. Mayer, Th.: Verwaltungs-
reform in Ungarn i. m. 132. (Anhang.) - Az idézett szöveg egy részét Mayer kiadása alapján ugyan-
csak idézi: Iványi E.: Esterházy Pál i. m. 77. 

201 Iványi E.: Esterházy Pál i. m. 77. 
202 Ezeknek és más eseteknek a részletes tárgyalását 1. Iványi E.: Esterházy Pál i. m. 80. 
203 MOL, E 117 1. köt. 1. 



kívánta, hogy az egyes jószágok birtokjogi vizsgálatai során szerfelett nagy fi-
gyelmet fog szentelni ennek a problémának, különös tekintettel arra, hogy a 
neoacquisticának minősített birtokok és birtokrészek jelentős többsége nádori 
adományozással került birtokosaik tulajdonába. Ezért arra utasította a királyi 
jogügyigazgatóságot, hogy minden palatinális donációt egyedileg vizsgáljon 
meg, és az érvényben lévő magyarországi jogszokások és törvények értelmében 
kétséget kizáróan mutassa ki: vajon valóban valósak-e a birtokosok jogkövetelései 
birtokaik tulajdonjogát illetően? Amennyiben nem, azonnal tegyen intézkedéseket 
a birtokok elkobzásáról és fiskus javára történő lefoglalásáról. 

Az ilyen döntéseket azonban — mint azt számos példa bizonyítja — nem 
volt egyszerű meghozni. Az Újszerzeményi Bizottság ugyanis nem rendelkezett 
egységes előírással, mondhatnánk „rendszabással" arra nézve, miként bírálja 
el az egyes nádori adományokat, valódiságukat vagy hitelességüket, illetve ér-
vénytelenségüket. Továbbá arra nézve sem, milyen elvi megfontolások vagy 
gyakorlati tapasztalatok alapján döntsön a szóban forgó adományoknak a tulaj-
donos javára történő megítélésében, illetve elvételében. A jogügyigazgató-he-
lyetteseknek a tárgyban benyújtott előterjesztései és javaslatai ugyanis nem 
mindenkor voltak kétséget kizáróan meggyőző erejűek, és a birtokosok — mi-
ként azt a jószágaik védelmében tett lépéseik és ellenvéleményeik, valamint kü-
lönféle beadványaik is bizonyítják — újabb és újabb, sok időveszteséggel járó 
eljárásra késztették a fiskust, a jogügyigazgatóságot és végül magát a Com-
missiót is. 

Az Udvari Kamara így maga is belátta, hogy a nádori adományok kérdésé-
ben foganatosított intézkedések egyrészt nem hozták meg a kívánt eredménye-
ket, másrészt továbbra is bizonyos zűrzavar tapasztalható a donációk vizsgála-
tában. Ezért 1702. augusztus 17-én utasította a magyar kancelláriát, hogy le-
vélben kérje fel az országbírák és a királyi ítélőmesterek helyetteseit, illetve az 
alnádort: dolgozzanak ki javaslatot, illetve mondjanak véleményt a nádori ado-
mányok kérdésében. A felkért személyeknek két szempontot kellett figyelembe 
venniük. 1) A Magyar Királyság nemrég felszabadított területei újszerzeményi-
eknek számítanak, amelyeket az uralkodó egyértelműen a kamarák igazgatása 
alá rendelt. Ennélfogva tehát azok semmiképpen sem tartozhatnak a nádor jog-
hatósága alá, és azokra semmiféle címen és jogon nem tar that igényt, és nincs 
joga az illető területek birtokügyeibe beleavatkozni, vagy éppenséggel a birtok-
állapotot adományozásaival megváltoztatni. E birtokok felett kizárólag az ural-
kodónak és kamaráinak van joga rendelkezni. Egyébként is a királynak szándé-
kában áll, hogy a visszafoglalt területeken a birtokügyeket rendezze, melynek 
keretében vissza kívánja adni a jószágokat jogos tulajdonosaiknak, akik azokat 
már a török időben is bírták. Még azokat a birtokokat is, amelyeket időközben 
fiskális per alá vontak, amennyiben a tulajdonosok megfelelően tudják igazolni 
birtokjogaikat. 2) A felkért személyeknek ügyelniük kell arra, hogy a nádori 
adományok mértéke nem haladhatja meg a törvényben előírt 32 jobbágytelket, 
legyenek azok lakottak vagy pusztatelkek. Ezeket pedig az ország törvényei 
szerint előzetesen fel kell becsültetni, majd össze kell íratni.204 

204 MOL, E 117 11. cs. No. 101. ex Augusto 1702. No. 119. Neoaquist. 



Források hiányában sajnos nem ismert, vajon valóban elkészült-e a fenti 
javaslat vagy tervezet. Valószínűleg nem, mivel a Neoacquistica Commissio, 
hogy a birtokosok véget nem érő ellentmondásainak és tiltakozásainak elejét 
vegye, 1703 tavaszán megbízta a királyi jogügyigazgató-helyettest, dolgozzon ki 
javaslatot, illetve szempontokat arról, miképpen lehetne a nádori adományok 
hitelességét és érvényességét, illetve érvénytelenségét megállapítani, továbbá 
arról, milyen esetekben döntsön a birtokosok vagy éppen a fiskus javára. 

Meskó Ádám — feltehetően 1703. május első felében — a Bizottsághoz be-
nyújtott előterjesztésében205 először körültekintően azt vizsgálta meg, milyen 
birtokokat adományozhat a nádor. Szerinte ugyanis félreértés van a birtokosok 
körében a tekintetben, vajon a birtokok a vérségi rokonok közül valamelyikük 
magvaszakadtéval valóban visszaszállnak-e a koronára, és e birtokokból te-
het-e a nádor adományokat. Ezt a vélekedést azonban cáfolja Werbőczy Tri-
partituma. (I. rész 47. cím l.§.), amely kimondja, hogy a család egyik vagy másik 
férfitagjának magvaszakadtéval, birtoka az őt túlélő és örökösökkel megáldott 
vérségi atyafira száll, aki vérségi leszármazását, igaz mindössze hatvan évre 
visszamenőleg, tanúkkal akár okiratok hiányában is igazolhatja. Csupán ha az 
atyafi nem tudná a birtokjogot minden kétséget kizáróan bizonyítani, háramlik 
az illető birtok a Királyi Fiskusra. Amennyiben viszont a család tagjai a tör-
vényben előírt száz, kétszáz vagy több éven át az illető birtokot folyamatosan 
használták, és igazolni tudják, hogy a jószágot egyenes ágon birtokolták, őket a 
fiskusnak javaikban meg kell tartania, ahogy arról a Tripartitum megfelelő 
helye is rendelkezik (I. rész 23. és 78. cím) 

Meskó ezt követően a nádori adományozás magyarországi gyakorlatával 
foglalkozott. Elismerte: a birtokosok joggal hivatkoztak a 16-17. századi királyi 
helytartók és nádorok azon privilégiumára, amely szerint immár több évszáza-
da — egészen az 1681. évi országgyűléssel bezárólag — élhettek azzal az előjo-
gukkal, hogy a koronára magvaszakadással vagy hűtlenség miatt visszaszáll 
birtokok közül 32 jobbágytelek nagyságig birtokadományokat tehettek.206 Azt 
is elismerte, hogy a nádornak ezt a privilégiumát számos törvényt alátámaszt-
ja, és így magát a helytartói vagy nádori adományozás tényét, az adományleve-
lek kibocsátását természetesen nem lehet megkérdőjelezni. Határozottan le-
szögezte ugyanakkor, hogy a donáció nem lehet több 32 jobbágyteleknél, és az 
adományozott jószág nem osztható fel kisebb részekre (pl. az adományozott 
családtagjai között.) Amennyiben ugyanis a nádor így jár el, az adományozás, 
illetve a kibocsátott adománylevél érvénytelen. A nádorok az adományozások-
kor többször figyelmen kívül hagyták az 1609. évi 66. törvénycikket, amely ki-
fejezetten korlátozza a birtokadományozásokat, illetve megszabja: milyen mér-
tékben adományozhatnak jószágokat. Amikor tehát a fiskus megvizsgálja az 
egyes nádori adományokat, különösen a régieket, azaz az Esterházy Pál nádor-

205 MOL, E 117 11. cs. ad No. 135. Neoaquist. L. 
206 Vö. Rlugonfalui] Kiss István: A magyar helytartótanács I. Ferdinánd korában és 1549-1551. 

évi leveles könyve. Bp. 1908. 338.: No. VI. (1528. márc. 7.: Báthory István nádor és helytartó), 344.: 
No. X. (1532. okt. 4.: Thurzó Elek helytartó), 360.: No. XX. (1542. dec. 30.: Várday Pál helytartó), 
395.: No. XXXVIII. (1550. ápr. 12.: Újlaky Ferenc helytartó) és 408.: No. XLIII. (1554. ápr. 15.: 
Nádasdy Tamás nádor és helytartó). 



sága előttieket, mindenkor fel kell vetnie a kérdést, vajon azokat az említett 
törvény értelmében is érvényeseknek vagy érvényteleneknek kell-e tartani. Az 
adományozott birtokosoknak természetesen jogukban áll a fiskus vizsgálatát és 
döntését kétségbe vonni, illetve ellenvéleménnyel élni, de csak a megfelelő és 
megfellebbezhetetlen bizonyítékok és valós érvek felvonultatásával. 

Meskó felterjesztése második részében különbséget tet t a mindenkori ma-
gyar király uralma alatt álló országrészeken és a törökök által meghódított és 
bírt, de az utóbbi időkben fegyverrel visszaszerzett, neoacquistica területeken 
tett nádori adományok között. Az előbbieket az ún. régi palatinális donációk-
hoz sorolta, amelyek ellen sem a király, sem pedig a fiskus soha semmiféle tiltó 
rendelkezéssel, visszavonó érvényű intézkedéssel nem élt. Ezeknek az esetében 
szerinte a vizsgálatnak csupán arra kell kiterjednie, vajon azok valósak, érvé-
nyesek-e vagy sem. 

Ami viszont a neoacquistica területeken újabban tett, és Meskó által ezért 
újaknak vagy mostaniaknak nevezett nádori adományozásokat illeti, ezek nem 
fogadhatók el hiteleseknek, mégpedig több oknál fogva is. Egyrészt ezek az or-
szágrészek csak nem régóta számítanak újszerzeményieknek. Másrészt az ural-
kodó és az Udvari Kamara már több alkalommal is megtiltotta nádornak, azaz 
magának Esterházynak, hogy a még a birtokosok tulajdonában lévő birtokok-
ból, uradalmakból vagy a magvaszakadással és hűtlenséggel a koronára vissza-
szállt jószágokból előzetes egyeztetés és felmérés nélkül adományozzon. Ezeket 
a tiltó rendeleteket azonban Esterházy sajnálatos módon többször is megszeg-
te, és nem hagyott fel az adományozásokkal. Ezt ténylegesen bizonyítja az 1696 
és 1703 között kibocsátott nádori donációk nagy száma: Esterházy Pál 1696-
ban 40, 1697-ben 33, 1698-ban 45, 1699-ben 34, 1700-ban 83 [!], 1701-ben 49, 
1702-ben 40, majd 1703. augusztus végéig újabb 19 adományt tett. A kamarai 
hatóságok többször a nádor szemére vetették azt is, hogy számos nagyobb bir-
toktestet — miként azt már Kollonich szintén rossz néven vette tőle — donáci-
ókkal megosztott, ami ellentétes az érvényben lévő törvényekkel és rendeletek-
kel. Mindezeken kívül Meskó furcsának és egyszersmind elítélendőnek tartot-
ta, hogy Esterházy „saját hivatalnokainak", azaz a nádori kancelláriáján alkal-
mazott személyeknek (alnádorainak, ítélőmestereinek, titkárainak, segédtitká-
rainak stb.) előszeretettel adományozott nagy számban birtokokat. A jogügy-
igazgató-helyettes „vádja" pedig nem is volt alaptalan: a nádor 1682 és 1703 
között összesen 12 ilyen adománylevelet bocsátott ki. Titkárainak, Jeszenszky 
Miklósnak és Istvánnak például 1700-1701-ben összesen négy adományt tett. 

Esterházy adományozási módszereivel — elődeihez hasonlóan — elsősor-
ban saját hatalmát és tekintélyét kívánta hangsúlyozni, illetve saját személyét 
már-már a királyi hatalom rovására, illetve azzal szemben előtérbe állítani. A 
nádornak ez az autoriter magatartása — Meskó meglátása szerint — ugyanak-
kor visszaélésnek minősíthető. Következésképpen a nádor birtokadományozási 
eljárása nem fogadható el, sőt egyenesen káros. Tisztában van ugyanakkor az-
zal, amint azt már javaslata bevezetőjében is leszögezte, hogy a nádornak az ér-
vényben lévő törvények értelmében nem lehet megtiltani a jószágadományo-
záshoz való jogát. Az elmúlt esztendők uralkodói és kamarai tiltásainak idején 
a nádor által kibocsátott adományleveleket viszont érvényteleneknek vagy sem-



miseknek kell tekinteni, és az adományokat a fiskus javára le kell foglaltatni. 
Sőt az érvénytelenítést ki kell terjeszteni az ország régi területein és a nem-
neoacquistica részeken tett adományokra is. 

A Commissio a Meskó által benyújtott javaslatot 1703. május 16-i ülésén 
elfogadta, és a nádori adományok érvényességének vagy érvénytelenségének el-
döntésekor zsinórmértékként szem előtt tartotta.207 Bizonyítják ezt az 1703. 
május második felében, majd nyarán a korábban többnyire nádori adományok 
ügyében megkezdett vizsgálatok folytatásai, illetve lezárásai. Ezek során az 
esetek többségében a Commissio a birtokosokra nézve negatív határozatokat 
hozott, és jószágaikat a fiskus javára elidegenítette, illetve lefoglaltatta.208 A Ki-
rályi Kincstár és a Királyi Jogyügyigazgatóság a nádori adományok érvényessé-
gének vizsgálatai során az alábbi esetekben vette el a birtokosoktól jószágaikat: 
ha az illető donációt királyi consensussal nem erősítették meg; ha olyan ado-
mányról volt szó, amelyet a nádor a kamarák előzetes informálása nélkül tett; 
amennyiben a nádor kancelláriájának nem kellően körültekintő eljárása során 
az adományozott birtok még más tulajdonát képezte; ha az adománybirtok bir-
toklása a törvényben előírtak szerint nem volt folyamatos, vagy ha igen, akkor 
nem történt meg például a birtokbaiktatás. Végül a jogügyigazgatóság és a Bi-
zottság nem ismerte el az adomány hitelességét akkor sein, ha a nádor nagyobb 
birtoktestekből adományozott, de abban az esetben sem, ha a 32 jobbágytelek 
nagyságú birtokadományt több részre felosztva adományozta el. 

Arra a kérdésre, vajon az Esterházy Pál nádor által adományozott birto-
kok közül pontosan hányat koboztak el tulajdonosaiktól, és milyen indokokkal, 
csak a Neoacquistica Commissio teljes iratanyagának újabb, alapos elemzése és 
feldolgozása alapján adhatunk majd körültekintő választ. Jelenleg ugyanis 
mindössze a Pest-Pilis-Solt vármegyében nádori adománnyal rendelkező birto-
kosokról vannak feltárt adataink. A fiskus 1702 őszén például összeíratta és el-
koboztatta Vattay Jánosnak a nádortól kapott Pilis és Nógrád vármegyei dona-
tióit, valamint a Kákonyiak és a Zsiska család, gróf Koháry István, Vay Ádám, 
Esterházy Ágnes és Katalin Pest-Pilis-Solt és Heves vármegyei, de még az indi-
genatus, Johann Ignatz von Kurtz donationalis jószágát, a Pest vármegyei Hi-
degkútot is.209 

Összegzés 

Tanulmányunk tanulságait röviden összegezve megállapíthatjuk: a Neo-
acquistica Commissio a birtokjogok vizsgálatai során — miként ez a Magyar Ki-
rályság legfőbb méltósága, Esterházy Pál nádor esetében is történt — minden-
kor kínosan ügyelt arra, hogy a birtokosokkal szemben foganatosított eljáráso-
kat mindenkor a magyarországi jogszokások és az országgyűléseken hozott tör-

207 MOL, E 117 11. cs. ad. No. 135. B. 
208 L. erre pl. MOL, E 117 1. köt. Ad No. 111. Neoaquist. (29. Mártii 1702.) 107.; MOL, E 117 

8. es. Fasc. XXI. No. 5.;és Soós /.: Pest-Pilis-Solt vármegye i. m. 35-38., 222.: No. 95., 232-240.: No. 
102-106. 

209 MOL, E 117 8. es. Fasc. XXI. No. 5. és Iványi E.: Esterházy Pál i. m. 80. 



vények szem előtt tartásával, a magyar hatóságok (elsősorban a királyi jogügy-
igazgatóság, a Magyar Kamara és a Magyar Királyi Udvari Kancellária) bevo-
násával folytattassa le. A Bizottság — ahogy azt a nádor birtokainak példái is 
bizonyítják — az eljárások során nem tett kivételt a fő- és köznemesek között, 
sőt a magyarországi főnemesség soraiba beemelt indigenatus mágnásokat sem 
kímélte. Az Újszerzeményi Bizottság tevékenységét — a működését történet-
írásunkban oly gyakran elítélő, általánosító és leegyszerűsítő véleményekkel 
szemben — tehát elsősorban nem „magyarellenesség" vezérelte és nem is a ma-
gyarországi birtokos társadalom „kisemmizése". A feltárt források vizsgálata 
alapján ugyanakkor tényként kell megállapítani, hogy többször „önkényesen", 
a magyarországi gyakorlatban alkalmazott peres eljárásokat mintegy megke-
rülve folytatta-folytattatta le a birtokjogigazolásokat. Emellett az is tény, noha 
részben érthető, hogy kincstári „intézményként" igyekezett — majd minden 
esetben — az Udvari Kamara és a Királyi Fiskus érdekeit érvényre juttatni, s 
így a földbirtokosok jogos vagy vélt sérelmeit meglehetősen gyakran figyelmen 
kívül hagyta. 

A 17. század végén a törököktől felszabadított Magyar Királyság belpoliti-
kai életében igen komoly befolyással bíró Esterházy Pál nádor az Udvari Kama-
rával és az Újszerzeményi Bizottsággal folytatott közel másfél évtizeden át tar-
tó küzdelmében — mondhatni — „félsikereket" tudott csak felmutatni. Még sa-
ját maga és családtagjai, birtokjogi vizsgálatok alá vont jószágait is csupán rész-
ben volt képes megvédelmezni. Hasonlóképpen az esetek többségében nem si-
került sem saját maga, sem pedig nádor-elődei — gyakran vitathatatlanul az 
ország szokásainak és törvényeinek nem mindben megfelelően tett — birtokado-
mányai elkobzását megakadályoznia. Keserűen kellett megtapasztalnia, hogy a 
Bécsben működő legfőbb központi kormányszerv, az Udvari Kamara keretében 
működő Commissio nem vagy csak kis mértékben méltányolta közjogi méltósá-
gát és befolyását, és nem volt tekintettel az ország arisztokratái között elfoglalt 
kiemelkedő helyére. A fiskus érdekeit képviselve tehát a Bizottság a magyar 
rendi államban — amennyiben az uralkodó és Udvari Kamarája érdekei úgy kí-
vánták — nem tisztelt sem rangot, sem vagyont, még ha herceg Esterházy Pál-
ról, Magyarország legtekintélyesebb világi méltóságáról volt is szó. 



PALATINE PÁL ESTERHÁZY AND THE NEOACQUISTICA COMMISSIO 

by István Soós 
(Summary) 

During the 1680s and 1690s the court of Vienna disposed of the territories reconquered from 
the Ottomans by the right of arms (jure armorum). It meant that the lands laying on the reconquered 
territory could only be returned to their original lords, secular and ecclesiastical, in case the latter 
were able to prove their property roghts. For the examination of these rights the so-called Neo-
acquistica Commissio was set up in 1690 within the Court Chamber. The first part of the study 
describes the activity of the Commissio, which functioned until 31 August 1703, and analyses its 
working procedure. The activity of the Commissio was in many regards contrary to the interests of 
palatine Pál Esterházy (1681-1713), both as the highest lay office-holder of the realm and the most 
respected mediator between the court of Vienna and the Hungarian orders, and as the wealthiest 
magnate of Hungary. The second part of the study examines the struggle that the palatine upheld with 
the Commissio in the defence of the lands of the nobility who turned to him for help, of the so-called 
palatinal lands, and of his own family estates (in southern and middle Transdanubia as well as in 
North-eastern Hungary). In this conflict which went on for years the palatine certainly suffered a 
defeat at the hands of the omnipotent Commissio: he proved unable to preserve the majority of his 
own palatinal donations and part at least of his family lands, nor was he strong enough to offer 
effective help to the Hungarian nobility. 



KÖZLEMÉNYEK 

Pálffy Géza 

POZSONY MEGYÉBŐL A MAGYAR KIRÁLYSÁG ÉLÉRE 
Karrierlehetőségek a magyar arisztokráciában a 16-17. század fordulóján 

Az Esterházy, a Pálffy és az Illésházy család felemelkedése1 

Bevezetés: egy kevéssé kutatott téma - a magyar arisztokrácia karrierlehetőségei 

Az Esterházy család — a Batthyányakhoz és a Zrínyiekhez hasonlóan — a 
magyar és az osztrák történeti kutatásoknak köszönhetően az alaposabban ismert 
magyar arisztokrata famíliák közé tartozik. Erről szépen tanúskodnak egyrészt 
a 19-20. század fordulójának napjainkig alapvető magyar nyelvű összegzései, más-
részt az elmúlt negyedszázadban Magyarországon és Burgenlandban megjelent 
monográfiák és kiállítási katalógusok, valamint kisebb-nagyobb forrásközlemé-
nyek és tanulmányok. Mindezek a 16-17. század vonatkozásában elsősorban a 
két nádor (Miklós és Pál) kiemelkedő politikai, diplomáciai és közigazgatási te-
vékenységére, valamint közép-európai méretekben is figyelemreméltó udvar-
tartására, kincstárára és mecenatúrájára koncentráltak.2 S noha e munkákban 
szinte mindig szóba kerül a család különleges felemelkedése, ezek — Péter Ka-
talin Esterházy Miklós-monográfiáját és Berényi László egy rövid tanulmányát 

1 A téma kutatását az OTKA K 060 618 ny. sz. kutatási programjának támogatása, valamint a 
Magyar és a Szlovák Tudományos Akadémiák közötti kutatócsere tette lehetővé. 

2 A teljesség igénye nélkül: Szalay László - Salamon Ferenc: Galantai gróf Eszterházy Miklós 
Magyarország nádora. I—III. Pest 1863-1870.; Bubics Zsigmond - Merényi Lajos: Herczeg Esterházy 
Pál nádor 1635-1713. (Magyar Történeti Életrajzok) Bp. 1895.; Csapodi Csaba: Eszterházy Miklós 
nádor 1583-1645. Bp. [1942.]; Péter Katalin-. Esterházy Miklós. (Magyar História sorozat) Bp. 1985.; 
Kovács József László: Esterházy Miklós udvara és a nyugat-magyarországi reneszánsz. In: Magyar 
reneszánsz udvari kultúra. Szerk. R. Várkonyi Ágnes - Székely Júlia. Bp. 1987. 176-189.; Galavics 
Géza: A mecénás Esterházy Pál (Vázlat egy pályaképhez). Művészettörténeti Értesítő 37. (1988) 
136-161.; Iványi Emma: Esterházy Pál nádor közigazgatási tevékenysége. (1681-1713). (A Magyar 
Országos Levéltár kiadványai III.: Hatóság- és hivataltörténet 10.) Bp. 1991.; István Hiller: Palatin 
Nikolaus Esterházy. Die ungarische Rolle in der Habsburgerdiplomatie 1625 bis 1648. (Esterházy-
Studien 1.) Wien-Köln-Weimar 1992.; Bollwerk Forchteinstein. Katalog der Burgenländischen Landes-
ausstellung 1993. Hrsg. Michael Jakob Perschy. Eisenstadt 1993.; Die Fürsten Esterházy. Magnaten, 
Diplomaten und Mäzene. Katalog der Ausstellung der Republik Osterreich, des Landes Burgenland 
und der Freistadt Eisenstadt „Die Fürsten Esterházy". Eisenstadt, Schloss Eszterházy 28.4. bis 
31.10.95. Hrsg. Jakob Perschy - Harald Prickler. Eisenstadt 1995.; Vera Zimányi: Die Hofhaltung 
und Lebensweise der Esterházy im 17. Jahrhundert. In: Adelige Hofhaltung im österreichischen-
ungarischen Grenzraum (vom Ende des 16. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts). Hrsg. Rudolf 
Kropf - Gerald Schlag. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 98.) Eisenstadt 1998. 257-276.; 
Die Esterházy-Schatzkammer. Hrsg. András Szilágyi. Bp. 1999.; Esterházy-kincsek. Öt évszázad műal-
kotásai a hercegi gyűjteményekből. Az Iparművészeti Múzeum és a kismartoni Esterházy Magánala-
pítvány közös kiállítása a budapesti Iparművészeti Múzeumban. Szerk., bev. Szilágyi András. Bp. 
2006-2007. 



kivéve3 — szinte ugyanazokat ismétlik. Az eddigi kutatások ráadásul mind az 
arisztokráciába való bejutást, mind a két nádor karrierjét szélesebb körű össze-
hasonlítást mellőzve vizsgálták. így Miklós nádor pályáját mindenekelőtt Ná-
dasdy Tamás nádor 16. századi felemelkedésével állították — egyébként teljes 
joggal — párhuzamba. 

A széles körű összehasonlítás elmaradása több okkal magyarázható. Egy-
részt a Magyar Királyság irányításában döntő szerepet játszó Habsburg-hű 
arisztokrácia vizsgálata az 1980-1990-es évek előtt Magyarországon nem tarto-
zott a kedvelt és támogatott kutatási irányok közé.4 így a kora újkori magyar 
főnemességről nem rendelkezünk olyan összegző monográfiával, mint amilyen 
a cseh arisztokráciáról Petr Mat'a tollából 2004-ben látott napvilágot.5 S noha 
ezen alapmunka a cseh történettudományban komoly vitákat váltott ki,6 mégis 
számos olyan alapvető szemponttal és új eredménnyel gazdagította a kutatást, 
amelyet az Esterházyak felemelkedésének vizsgálatakor is hasznosíthatunk, 
sőt mintának tekinthetünk. Többek között azt a vizsgálati rendszert, amely a 
nemesség elitrétegét a cím-, a gazdasági és birtok-, a karrier- és a kapcsolati 
tőke rendszerében mutat ta be. 

Másrészt a csehnél jóval nagyobb és sokrétűbb magyar arisztokrácia leg-
főbb képviselőiről, sőt valójában még a nádorokról sem áll rendelkezésünkre 
olyan kézikönyv, amelyben legfontosabb életrajzi és tisztség-adataikat ponto-
san nyomon követhetnénk, illetve karrierjeiket összevethetnénk. Ám még a 
16-17. századi bárókról és grófokról sem jelent meg teljességre törekvő kimuta-
tás. így ez ideig az Esterházyakat még közeli rokonaikkal (az Illésházyakkal, a 
Pálffyakkal, a Thurzókkal stb.) sem „mérhettük össze". Végül, egy újabb kis 
közleményt kivéve, alig ismerjük Miklós nádor apja, Ferenc pályáját és kapcso-
latrendszerét,7 pedig enélkül fia kiugrása aligha érthető meg. 

Az alábbi tanulmány ezt a hiányt szeretné pótolni, elsősorban Esterházy 
Ferenc pályája és Miklós karrierje, valamint eddig viszonylag kevés figyelemre 
méltatott rokonságukkal (az Illésházyakkal és a Pálffyakkal) való kapcsolat-
rendszerük feltérképezésével. Vizsgálatunkat több tényező te t te lehetővé: egy-
részt Ferenc újonnan előkerült mintegy negyedszáz levele; másrészt a két befo-
lyásos rokonra (Illésházy Istvánra és Pálffy Miklósra) vonatkozó újabb kutatá-
saink; harmadrészt az 1526 utáni közel egy évszázad báróinak összegyűjtése, 
végül a 16-17. századi nádorok teljes tisztség-adatbázisának összeállítása. A 
Mat'a munkája által is inspirált elemzésünk — amelybe néhány befolyásos or-
szágbírót és horvát-szlavón bánt is bevontunk — egyúttal lehetőséget kínál 

3 Péter K.: Esterházy Miklós i. m.; Berényi László: Három évtized nagyítóüveg alatt. Ester-
házy Miklós fiatalsága. Turul 72. (1999) 24-31. Az utóbbi írás Miklós korai pályájával kapcsolatban 
számos félreértést és feltételezést tisztázott. 

4 Vö. Géza Pálffy: Die Gesellschaft der ungarischen Länder 1526-1740 in der Historiographie 
des letzten Jahrzehnts. In: Spolecnost v zemich habsburské monarchie a její obraz v pramenech 
(1526-1740). Edd. Václav Bűzek - Pavel Král. (Opera Historica 11.) Ceské Budéjovice 2006. 67-76. 

5 Petr Mat'a: Svét ceské aristokracie (1500-1700). (Edice Ceská historié 12.) Praha 2004. 
6 A könyv körül kialakult vitára legújabban: Cesky casopis historicky 105. (2007) 903-919.; a 

jóval pozitívabb nemzetközi visszhangra 1. Thomas Winkelbauer: Ein neues Standardwerk zur Ge-
schichte der böhmischen Aristokratie im 16. und 17. Jahrhundert . In: http://www.historicum.net 4. 
(2005: Heft 2.). 

7 Berényi László: Esterházy Ferenc alispán. Turul 73. (2000) 93-96. 



arra is, hogy bemutathassuk a 16-17. század fordulója magyar arisztokráciájá-
nak karrierlehetőségeit, illetve azokat a különféle utakat, amelyeken egy-egy 
köznemes a Magyar Királyság legfőbb méltóságaiba eljuthatott. Dolgozatunk-
kal egyúttal szeretnénk kapcsolódni Péter Katalin kutatócsoportjának figye-
lemreméltó, új eredményeihez,8 valamint emlékezni felejthetetlen mesterünk-
re, Szakály Ferencre, aki éppen tíz esztendeje távozott közülünk. 

Pozsony megye köznemességéből a Magyar Királyság arisztokráciájába: 
a Pálffyak és az Illésházyak felkapaszkodása 

Bár az Esterházyakat utóbb oly meghatározó dunántúli birtokaiknak és 
Sopron megyei örökös főispáni tisztüknek9 köszönhetően főként dunántúli arisz-
tokratákként tartják számon, gyökereik Pozsony megyébe vezetnek vissza. Ami-
kor azonban Kőszeg török ostromának esztendejében, 1532 táján Esterházy Fe-
renc megszületett, családja még csupán egyike volt a vármegye jómódú közne-
mesi, ún. bene possessionati famíliáinak. Ezek közé ez idő tájt elsősorban az 
Amadé, az Aranyassy, a Bessenyei, a Csorba, a Farkas, a Földes, a Hegyi, az 
Illésházy, a Kéméndy, a Lipcsey, a Pálffy, a Spáczay, a Zomor stb. tartoztak.10 E 
famíliák országos szinten azonban szinte ismeretlenek voltak, maguk az Ester-
házyak pedig még közülük is a kevésbé tehetősebbek közé számítottak. Más 
vármegyék nemességéhez hasonlóan11 ugyanakkor a családok tagjai is gyakran 
házasodtak, kereskedtek vagy éppen pereskedtek egymással, miközben ők al-
kották a megyei nemesség elitjét és közigazgatásának vezető rétegét. 

Maga Ferenc például Szerházi/Esterházy Benedek és galántai Bessenyei 
Ilona fiaként látta meg a napvilágot, majd felesége az 1560-as évek közepétől 
Illésházy Tamás és Földes Zsófia leánya, Zsófia (szül. 1547 előtt) lett.12 O Illés-
házy István húga volt, aki Buda elestének évében született (1. a mellékelt csa-
ládfát).13 Édesapjuk ekkortájt (1540, 1544, 1547) a vármegye alispáni tisztét 
töltötte be. Sőt 1542-ben ugyanő vásárolta meg Esterházy Benedek egyik ősi 
birtokrészét a család névadó birtokán, az akkor már puszta Szerházán.14 Alis-
páni tisztében azután talán Pálffy Péter (1550-es évek?), majd bizonyíthatóan 
Aranyassy Kristóf (1572) és Illésházy István (1573-1576), végül két évtizeden 
át Esterházy Ferenc (1579-1601) követte.15 Az utóbbi két testvérét (Annát és 

8 „A magyai- arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16-17. században" című OTKA-pro-
jekt eredményeit 1. httap://archivum.piar.hu/arisztokrata (a letöltés ideje 2009. március 6.). 

9 Az utóbbira legújabban 1. Felix Tobler: Die fürstliche Linie der Esterházy als Obergespane 
und Erbobergespane des Komitates Ödenburg/Sopron. Soproni Szemle 62. (2008: 2. sz.) 207-210. 

10 Magyarország vármegyéi és városai. Pozsony vármegye. Szerk. Borovszky Samu. Bp. é. n. 
677-678. és Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. 1-2. (A Magyai* Or-
szágos Levéltár kiadványai II.: Forráskiadványok 16.) Bp. 1990. 2. 596-599. 

11 Ezekre a 16-17. századból 1. elsősorban Dominkovits Péter és Gecsényi Lajos több esettanul-
mányát. 

12 A tanulmányunkban szereplő genealógiai adatok Eszterházy János mind a mai napig alapvető 
összegzéséből származnak. Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírása. Bp. 1901. 

13 Takács Gedeon: Mikor született Illésházy István? Századok 42. (1908) 851. 
14 Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírásához tartozó oklevéltár. Bp. 

1901. 166-168.: Nr. 101-101/a. 
15 Aranyassy: Magyar Országos Levéltár, Budapest (a továbbiakban MOL); E 41, Magyar Ka-

mara Regisztratúrája, Litterae ad cameram exaratae 1572: Nr. 53.; Illésházy: MOL, E 554, Magyar 



Magdolnát) ugyanakkor a Hegyi família egy-egy tagja vette el. Mindeközben az 
Illésházyak Pozsony megyei névadó falujukban (Illésházán) a Csornákkal, Pálffy 
Péter Pozsony és Győr megye több településén a Lipcseiekkel, az utóbbi megyé-
ben pedig az Amadékkal birtokolt közösen.16 A sort e jómódú köznemesi cso-
port sokrétű kapcsolatrendszeréről még hosszan folytathatnánk. 

Eger hősi védelmének esztendejében (1552), amikor megszületett Pálffy 
Péter legifjabb fia (Miklós), a Magyar Királyságban aligha hitte volna bárki, 
hogy ez a Pozsony megyei kevéssé ismert, módosabb köznemesi kör egy évszá-
zad alatt — Illésházy István (1608-1609), Esterházy Miklós (1625-1645) és 
Pálffy Pál (1649-1653) személyében — három nádort és számos főméltóságot 
ad a megfogyatkozott területű magyar államnak. De talán még 1583. április 
8-án sem, midőn Esterházy Ferenc alispán galántai kúriájában meglátta a nap-
világot fia, Miklós, aki nagybátyja (Illésházy István) Pálffy Katával kötött má-
sodik házassága (1581) révén ekkor már a Pálffyakkal is rokonságban állt. Pe-
dig ez időre mind a Magyar Királyság sorsa, mind az említett köznemesi cso-
port, sőt azon belül az Esterházy-Illésházy-Pálffy rokonság helyzete is óriásit 
változott. E változások jelentős mértékben kedveztek felemelkedésüknek, mely 
azonban a csaknem ugyanazon közegből induló három köznemesi família eseté-
ben rendkívül különböző utakon zajlott. 

Kamara Archívuma (a továbbiakban MKA), Városi és kamarai iratok (E 554), Fol. Germ. 745. fol. 
6-10.; Esterházyra 1. a 64. jegyzet adatait. 

16 Maksay F.: Magyarország birtokviszonyai i. m. 2. 598-599. (1549), 1. 351. (1549), ill. Magyar-
ország vármegyéi és városai. Győr vármegye. Szerk. Borovszky Samu. Bp. é. n. 24., 42. (1565) 



A Pozsony megyei köznemesség számára a magyar állam területének há-
rom részre szakadásával, majd még inkább a főváros és az uralkodói rezidencia 
(Buda) elestével járó alapvető változások az 1560-1580-es évekre paradox mó-
don igen kedvező helyzetet teremtettek.17 A Habsburgok kormányzása alatt 
megmaradó Magyar Királyság két új fővárosa közül ugyanis az új „belpolitikai 
főváros" megyéjük névadó települése volt, ám a Habsburg uralkodók új rezi-
denciája és központi igazgatási székhelye, a királyság „második fővárosa", Bécs 
is csupán néhány tucat kilométerre feküdt. Míg Pozsony a diéták és a koronázá-
sok színhelyeként, egyházmegyéiket vesztett főpapok udvartartásaként, vala-
mint a Magyar Kamara székhelyeként és az országos bíráskodás egyik centru-
maként, addig Bécs a Habsburg-udvartartás, a Magyar Udvari Kancellária és 
az új központi pénz- és hadügy-igazgatási kormányszervek révén Pozsony me-
gye nemessége számára a karrierlehetőségek tárházát kínálta. Emellett kedve-
zett nekik az is, hogy az 1543-ban elesett Esztergom érsekei szintén a megyé-
ben fekvő Nagyszombat városában alakították ki új rezidenciájukat, miközben 
Pozsonyban is rendelkeztek palotával.18 Végül az új törökellenes védelmi rendszer, 
a bányavidéki végek és Komárom erődje sem feküdtek távol. (Az 1550-1560-as 
évekig — többek között Nádasdy Tamás országbíró, majd nádor tevékenységé-
nek is köszönhetően — az ország közigazgatásában meghatározó Zala megyei 
nemesség helyére így fokozatosan a Pozsony megyei lépett.19) 

A kiugrás e csoportból elsőként Pálffy Miklósnak sikerült, bár már apja 
Péter (f l567) is tudott élni az új lehetőségek egy részével, O 1536-tól néhány 
esztendőn át Várday Pál esztergomi érsek, a későbbi királyi helytartó jószág-
igazgatója volt.20 Felkapaszkodását jelentősen segítette, hogy apja (Pál) szeren-
csés házassága következtében nagybátyja a befolyásos Erdődy Simon zágrábi 
püspök, az Erdődy família egyik felemelője volt. Neki köszönhetően Pálffy Pé-
ter 1539-ben megszerezte Csábrág várát (Hont m.), de a főpap talán még szer-
dahelyi Dersffy Zsófiával való házasságkötésében is szerepet játszhatott. Mivel 
Zsófia testvére (István) 1564-től báró, a zágrábi püspök családjának egyik sike-
res leszármazottja, II. Péter pedig 1556-tól horvát-szlavón bán, sőt 1565-től 
Monoszló grófja volt, Pálffy Péter élete végén már több új arisztokrata-rokon-
nal bírt. Ok ráadásul nem csupán Pálffyn keresztül álltak rokonságban, hiszen 
az idős Dersffy István második felesége 1566 nyarától Erdődy bán ifjú leánya, 
Anna lett. Pálffy Péter élete vége felé ugyan a Pozsony megyei Bárról és a Győr 
megyei Ráróról kapta újabb előneveit,21 sorban születő gyermekei már széle-

17 Az alábbiakra részletesen 1. Pálffy Géza: Szent István birodalma a Habsburgok közép-euró-
pai államában. A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Akadémiai doktori ér-
tekezés. Bp. 2008. 80-85. 

18 Erre újabban 1. Gál-Mlakár Zsófia-. Adatok Verancsics Antal udvarának történetéhez. Fons 
(Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) 14. (2007: 2. sz.) 289-294. 

19 Vö. Bilkei Irén: Zala megye nemessége a Mohács utáni két évtizedben. In: Zalai történeti ta-
nulmányok. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg 1997. 21-60. 

20 Kenyeres István: Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem 
a 16. századi Magyar Királyságban. (Habsburg történeti monográfiák 2.) Bp. 2008. 320. 

21 Bár, 1548: Karácsonyi Jfános] - Kollányi F[erenc] - Lukcsics J[ózsef]: Egyháztörténelmi emlékek 
a magyarországi hitújítás korából. V 1548-1551. Bp. 1912. 58-59.: Nr. 61.; Ráró, 1559: Österreichisches 
Staatsarchiv, Wien (a továbbiakban ÖStA); Hofkammerarchiv (HKA), Familienakten B-P 22. fol. 1-2. 



sebb régióból és egyre előkelőbb köznemesekkel (a Nyáry, Révay, Krusics csalá-
dokból) házasodtak.22 Ráadásul olyanokkal, akiknek szintén több, újonnan bá-
rói címet szerzett rokonuk volt. Nyáry Ferenc 1535-ben, Révay I. Ferenc fiai 
1556-ban, Pálffy Kata férje, Krusics János pedig utóbb, 1570 elején nyert báró-
ságot (1. az 1. táblázatot).23 

1. táblázat Magyar bárói címet szerzők és címszerzésük indoka (1526-1618) 

Név Dátum A címszerzés indoka 

Nyáry Ferenc 1535.8.16, B katonai és udvari 
Révay I. Ferenc 1537 hivatali-értelmiségi 
Majláth Gábor 

1547.8.13, Pr befolyásos főméltóság-rokon 
(Nádasdy Tamás országbíró) 

Pethő János és testvérei, Gáspár és 
Boldizsár 1549.4.7, Pr udvari és katonai 

Dobó István 1553.5.26, B katonai és udvari 
Büdy Mihály 1556.3.12 előtt katonai és udvari 
Révay II. Ferenc és testvérei, Mihály, 
Lőrinc, János 1556 vége felé hivatali-értelmiségi és udvari 

Oláh Miklós nővéreinek és néhai 
Máté testvére gyermekeinek rokonsá-
ga, köztük Oláhcsászár Miklós és 
Kristóf 

1558.4.16, B 

hivatali-értelmiségi és udvari 

Kerecsényi László 1559.5.30, B katonai 

Ráttkay Pál és Péter 1559.5.30, B katonai 

Horváth-Stancic Márk 1559.5.30, B katonai 

Forgách Zsigmond, Simon, Pál, Imre 
1560.3.30, B 

befolyásos testvér az udvarban 
(Ferenc alkancellár) és 
katonai 

Paksy János 1560.4.10, B katonai 

Zay Ferenc 1560.7.1, B katonai és diplomáciai 

Mérey Mihály 1563.11.13, Po hivatali-értelmiségi és orszá-
gos főméltósági 

Dobó Domokos 1563.11.15, Po katonai és vegyes 

Dóczy Miklós és Gábor 1563.12.1, B udvari és katonai 

Dersffy István 1564.2.1, B udvari és katonai 

22 Pálffy Géza: A Pálffy család felemelkedése a 16. században. In: Pálfiovci v novoveku. Vzostup 
vyznamného uhorského sl'achtického rodu. Zborník z vedeckej konferencie Bratislava 20. mája 2003. 
Ed. Anna Fundárková - Géza Pálffy. Bratislava-Bp. 2003. 36. 

23 A táblázat első közlése (forrásaival együtt): Pálffy G.: Szent István birodalma i. m. 148-153. 
Az alkalmazott rövidítések: B = Bécs, Li = Linz, Po = Pozsony, Pr = Prága. Az ottani táblázatot az-
óta saját új kutatásaink ( P á l f f y Géza: Különleges úton a Magyar Királyság arisztokráciájába: a Révay 
család a 16. században. Történelmi Szemle 51. [2009: 1. sz.] 1-20.) és az említett arisztokrácia-pro-
jekt (1. a 8. j.-et) alapján Révay Ferenccel (1537), valamint Oláh Miklóssal és családtagjaival (1558) 
még tovább pontosítottuk. 



Név D á t u m A c ímsze rzés i n d o k a 

Draskovics Gáspár és fia, János 
1567.8.3, Po 

katonai és befolyásos testvér 
az udvarban (György alkancel-
lár) 

Kasztellán ffy Péter 1569.8.1-10.26 udvari és katonai 

Krusics János 1570.1.8, P r katonai 

Mágochy Gáspár 1572 előtt katonai 

Nyáry Lőrinc fiai (Péter, István, Pál 
és Lőrinc) és Nyáry Lajos fiai (Ber-
nát, János és Imre) 

1573.12.19, B? 
katonai és politikai 

Alapy Gáspár 1570-es évek katonai 

Nyáry István testvérei (Pál és Lőrinc), 
és unokatestvérük (Ferenc) 1580.11.16., Pr politikai és udvari 

Pálffy Miklós, Tamás, János, István 1581.4.24, P r udvari és katonai 

Gregoriánczy István 1581.10.11, P r katonai és hivatali 

István ffy Miklós 1582.1.19, Po udvari és hivatali 

Illésházy István 1587.11.12, Pr katonai, hivatali és rokonság 

Czobor Pál 1588.1.6, Pr hivatali-értelmiségi 

Rákóczi Zsigmond 1588.8.28, Pr katonai 

Szunyogh II. János 1588.8. körül kedvező birtokfekvés és 
rokonság 

Prépostváry Bálint 1589.2.20, Pr katonai 

Thököly Sebestyén 1593.8.20, Pr gazdasági 

Serényi Mihály 1596.6.25, P r katonai 

Thuróczy Benedek 1599.4.1, Pr katonai 

Thurzó György 1599.7. körül udvari, katonai és családi 
érdemek 

Melith Pál 1603 előtt katonai 

Konszky Mihály 1603.5.10, Pr katonai 

Szunyogh III. Mózes 1604.10.28, Pr kedvező birtokfekvés és 
rokonság 

Csáky István 1605 előtt anyagi-politikai 

Apponyi Péter és Pál 1606.6.28, Pr katonai és politikai 

Osztrosics András és István 1606.6.28, Pr apai katonai-hivatali érdemek 
és politikai 

Jakusics András 1606.6. körül apai katonai érdemek és 
politikai 

Pethe László és gyermekei (Márton, 
György, István, Anna és Judit) 1606.9.24, Pr 

katonai és befolyásos testvér 
az udvarban (Márton kancel-
lár és helytartó) 

Alaghy Ferenc 1607.5.3, Pr hivatali, katonai és apai 
érdemek 

Rákóczi Lajos 1607.11.5, Pr katonai 



Név D á t u m A c ímszerzés i n d o k a 

Hosszútóthy István 1608.3.5, Pr udvari, hivatali és rokoni ér-
demek (György diplomata) 

Pográny Benedek és fiai (János, Ist-
ván, György) 1608.3.5, Pr katonai és politikai 

Vízkelethy Tamás 1608.3.5, Pr hivatali és politikai 
Pongrácz Dániel 1608.3.5, Pr politikai 

Palocsai Horváth György 
1609.12.8, Po politikai és Bocskai István 

sógora 
Bosnyák Tamás 1609.12.10, Po katonai 

Károlyi Mihály 1609.12.11, Po udvari és politikai 

Daróczy Ferenc 1612.12.? politikai 

Esterházy Miklós 
1613.4.10, Po 

befolyásos főméltóság-rokonok, 
apai szolgálat és előkelő há-
zasság 

Alaghy Menyhért 1613.5.2, Po politikai és katonai, apai 
(Ferenc) érdemek 

Somogyi Mátyás 1614.4.8, Li katonai és apai (Mátyás) 
érdemek 

Malakóczy Miklós 1614.8.23, Li katonai 

Koháry Péter 1616.2.15, ? katonai, udvari és befolyásos 
rokonok (Pálffyak) 

A 16. század folyamán bárói címet szerzők többségével ellentétben Pálffy 
Miklós elsősorban mégsem előkelő rokonságának vagy bátyjai végvári szolgála-
tának köszönhette, hogy Esterházy Miklós születése előtt két esztendővel (test-
véreivel együtt) szinte „berobbant" a magyar arisztokráciába. Jóllehet bárói 
diplomájuk az Erdődy és a Dersffy családdal való rokonságot és a fivérek török-
ellenes szolgálatát is megemlítette, a döntő Pálffy Habsburg udvarbeli nevelke-
dése volt.24 Miklós a 16. századi Magyar Királyság egyik leggyorsabb karrierét 
futotta be, különösen az arisztokráciába újonnan bekerült homo novusok te-
kintetében. Páratlan gyorsaságú felemelkedésében döntően az udvari szolgálat 
dominált: 1565 tájától II. Miksa császár bécsi udvarában Rudolf főherceggel 
együtt nevelkedett, akit hosszabb időre még Spanyolországba is elkísért. 1572 
elejétől a főherceg udvartartásában már asztalnok (Truchseß), majd ún. Panatier 
és előmetélő (Vorschneider), végül 1575-től Oberstsilberkämmerer volt, mely 
tisztét Rudolf hatalomra jutásakor (1576) a császári udvartartásban is meg-
őrizte. 1579-től, azaz csupán 27 esztendősen, pedig a század második felének 
egyetlen tényleges magyar kamarása lett! 

Pálffy magyar viszonylatban szinte egyedülálló udvari karrierje igen komoly 
kapcsolati tőkét hozott számára. Egyrészt már ifjúkorában megismerte, sőt rész-
ben barát jának tekinthette azokat az alsó-ausztriai, német és cseh nemesifja-

24 Az alábbiakra részletesen Pálffy G. : A Pálffy család felemelkedése i. m. 30-34. 



kat, akik hamarosan a Habsburg Monarchia politikáját, had- és pénzügyeit irá-
nyították. Másrészt ez döntően hozzájárulhatott ahhoz is, hogy 1583 nyarán a 
század egyik legsikeresebb magyarországi házasságát köthette a korabeli Euró-
pa egyik vezető bankárfamíliájából származó Maria Fuggerrel (magyarosan 
Fugger Máriával).25 Ekkor azonban már két esztendeje maga is arisztokrata 
volt, hiszen 1581. április 24-én udvari karrierje meghozta számára a legfonto-
sabb címtőkét: a magyar bárói címet. E napon viszont néhány hónap óta már 
Pozsony vármegye ispánja is volt, azaz a bécsi udvari karriert kezdte felváltani 
magyarországi szolgálattal. 

A vármegye jómódú köznemeséből így lett pusztán 28 évesen annak első 
embere és egyúttal Esterházy Ferenc alispán „felettese". Csupán négy esztendő 
múlva pedig a császári kamarás már magyar királyi főkamarás, magyar taná-
csos és komáromi főkapitány is volt (1. a 2. táblázatot), mely utóbbi tisztséget — 
Pálffy kivételével — a törökök kiűzéséig mindig az udvar számára megbízható, 
osztrák és német főtisztek viseltek. Pálffy tehát egyszerre volt elismert tagja a 
Habsburg-udvartartásnak, a Magyar Királyság politikai elitjének és a monar-
chia hadvezetésének! 32 évesen a magyar állam irányításának több területén 
meghatározó pozíciókkal bírt. Ilyen idősen — mint látni fogjuk — Esterházy 
Miklós még egyetlen tisztséggel sem rendelkezett, ám a 16-17. században ha-
sonló még a másod- vagy sokad-generációs arisztokraták közül is keveseknek, 
például Erdődy II. Tamás bánnak vagy a költő és hadvezér Zrínyi Miklósnak si-
került.26 

2. táblázat: Illésházy István, Pálffy Miklós, Esterházy Miklós és Pálffy Pál 
hivatali karrierje 

Illésházy 
István 

(1541-1609) 

Pálffy 
Miklós 

(1552-1600) 

Esterházy 
Miklós 

(1583-1645) 

Pálffy Pál 
(1592-1653) 

házasság 31/40 31 29/41 37 

bárói cím 46 29 30 [örökölte] 

^rófi cím — _ 43 42 

császári kamarás _ 27 22 ca. 30 
főispán 41 28 34 49 

magyar királyi tanácsos 46 30 35 33 
országos főméltóság 46 29 35 33 

25 Vö. legújabban Péter Katalin hasonló véleményével: „Pálffy Miklós, aki akkor társadalmilag 
jelentéktelen ember volt, jobban nem nősülhetett volna." Péter Katalin: Házasság a régi Magyaror-
szágon. 16-17. század. Bp. 2008. 83. 

26 Erdődyre 1. készülő főkapitányi életrajzi lexikonunkat (A magyarországi katonai elit életrajzi 
lexikona [16-17. század]) és Bubryák Orsolya: „In Deo vici". Kegyesség és reprezentáció Erdődy Ta-
más (1558-1624) horvát bán műpártolásában. In: Hagyomány és megújulás. Életpályák és társadal-
mi mobilitás a végváriak körében. Szerk. Berecz Mátyás - Veress Gábor. Eger 2008. (Studia Agri-
ensia 27.) 261-282.; Zrínyire újabban Pálffy Géza: Egy horvát-magyar főúri család a Habsburg Mo-
narchia nemzetek feletti arisztokráciájában. A Zrínyiek határokon átívelő kapcsolatai. In: A Zrínyiek 
a magyar és a horvát históriában. Szerk. Bene Sándor - Hausner Gábor. Bp. 2007. 52-55. 



Illésházy 
István 

(1541-1609) 

Pálffy 
Miklós 

(1552-1600) 

Esterházy 
Miklós 

(1583-1645) 

Pálffy Pál 
(1592-1653) 

kerületi/végvidéki főkapitány M 32 39 . 

nádor 01 _ 42 57 
Magyar Kamara elnöke _ _ _ 33 
titkos tanácsos _ _ _ 54 

t 68 48 62 61 

temetkezési hely Bazin Pozsonv Nagyszombat Pozsony 
Pontszám (a „dobogós helyezés" 
arányában)2' 3 15 10 8 

A gyors cím- és tisztségszerzésnek ezzel még nem volt vége: a magyar fő-
nemes 1589-től már alsó-ausztriai és 1597-től cseh báró is volt - tudtunkkal 
egyedülálló módon az egész 16-17. században! Karrierje csúcsát a bányavidéki 
végvidéki (1589-től), a komáromi (1594-től újra) és az esztergomi főkapitányság 
(1595-től) együttes betöltése jelentette. Ezzel ugyanis a Habsburg Monarchia 
központi területeinek és a Magyar Királyság két fővárosa védelmének megha-
tározó része a kezében volt! S bár a nádori tisztség üresedése, illetve a báni és 
az országbírói betöltöttsége miatt Pálffy sohasem lett a Magyar Királyság első 
három főméltóságának egyike, befolyásáról kiválóan tanúskodik az alábbi két 
adat. Egyrészt az 1590-es évek közepén egyedüli magyarként szerepelt a Rudolf 
császár legbefolyásosabb tanácsadóinak titulusait számba vevő jegyzékben,28 

másrészt Illésházy István sokatmondóan jelentette ki róla: „Minthogy [Pálffy] 
az császárnak udvarában nevelkedett fel, és komornyikja is volt, és felesége is 
német nagy nemzet volt, neki mégis többet hittek, de az többi magyarnak sen-
kinek sem hittek."29 

Az alapozás tehát kiválóan sikerült. Bár Miklós fia, Pál 1649-ben csak él-
tes korában (57 évesen) lett az ország nádora, 33 esztendősen már a Magyar 
Kamara elnöke és országos főméltóság (magyar királyi pohárnokmester) is volt (1. 
ismét a 2. táblázatot). Sőt, 1646-ban ő lett a magyar történelem első olyan tényle-
ges titkos tanácsosa, azaz a Habsburg Monarchia legfelső tanácsadó grémiumának 
tagja, aki a magyar arisztokráciából nem nádorként nyerte el a címet.30 

A pozsonyi alispán-fiúk közül másodszorra Illésházy István került be az 
arisztokráciába, majd jutot t el a Magyar Királyság legfőbb világi méltóságába. 
Ám egészen más korban és úton, mint alig egy évtizeddel fiatalabb sógora, 
Pálffy Miklós. Pusztán emberedett korban (46 évesen) lett báró, és szinte ag-
gastyánként (67 évesen) Magyarország nádora. Különleges pályáját a szeren-

27 Az első helyért 3, a másodikért 2, a harmadikért 1 pontot számoltunk. 
28 „Tituli der Romischen Kayserlichen Mayestät etc. vornembsten räthe und diener." ÖStA Haus-, 

Hof- und Staatsarchiv (a továbbiakban HHStA), Ältere Zeremonialakten Kart. 1. Nr. 6. fol. 331. 
29 Gr. Illésházy István nádor fóljegyzései 1592-1603. és Hídvégi Mikó Ferencz históriája 1594-1613. 

Bíró Sámuel folytatásával. Közli Kazinczy Gábor. (Monumenta Hungáriáé Historica II.: Scriptores 
VII.) Pest 1863. 43. 

30 Anna Fundárková: Tajny radca Pavol Pálfi. In: Pálfiovci v novoveku i. m. 47-62. 



esés házasságok koronázta, szívós karrierépítésnek nevezhetjük leginkább.31 

Olyan pályafutásnak, amelyben számos karriermodell és tőketípus keveredett 
egymással, és olyan életútnak, melynek végén egy rendkívüli politikai helyzet-
ben egy különleges személyiségű és érdekérvényesítő képességű ember a meg-
fogyatkozott területű magyar állam élére jutott . Pálffy Miklóssal és Esterházy 
Miklóssal ellentétben ugyanis Illésházy a Magyar Királyság szinte minden fon-
tos igazgatási területét és intézményét bejárta: a végvárakon át a kamaráig, a 
vármegyétől a Magyar Tanácsig és a diétáig. Ennek köszönhetően a magyar 
társadalom szinte minden rétegével megtalálta a hangot. S noha igencsak anya-
gias természetű és sérelmeit sohasem feledő ember volt, mégis — legalábbis 
egyesek számára — megnyerő egyéniség lehetett. 

Pályáját Illésházy az 1560-as évek elején az említett Erdődy Péter bán 
szolgálatában kezdte, akinek talán az utóbbi rokona, Pálffy Péter ajánlhatta 
be. Tőle azután néhány esztendőre Lévára, majd Győrbe került, mely végvárak-
ban 50 huszár kapitányaként szolgált. Lévára legkésőbb 1567 elején vagy ismét 
Pálffy, vagy Erdődy bán ajánlhatta tovább,32 hiszen ez idő tájt e várban székelt 
Dersffy István bányavidéki végvidéki és dunáninneni kerületi főkapitány 
(1564-1568), aki — mint láthattuk — Pálffy sógora és Erdődy veje volt. S noha 
kevéssé ismert, érdemes kiemelnünk: 1572-ben Illésházy egykori felettese, az 
1568 augusztusában elhunyt Dersffy főkapitány özvegyét, az ekkor még mindig 
csak húsz esztendős Erdődy Annát vette feleségül. Messze rangján felüli házas-
sága mégsem jut ta t ta be az arisztokráciába, hiszen egyrészt Erdődy bán ekkor 
már félévtizede halott, fiai pedig kiskorúak voltak, másrészt Illésházy a bán öz-
vegyével meglehetősen rossz viszonyban állt,33 végül Anna 1577 júniusában Po-
zsonyban, csupán 25 évesen elhunyt. Férje díszes síremléket állítatott neki, 
mégpedig nem családja korábbi temetkezőhelyén (Illésházán), hanem a Magyar 
Királyság első templomában, a pozsonyi koronázó dóm szentélyében.34 

Felesége síremlékének előkelő helye jól jelezte Illésházy pályájának alap-
vető megváltozását, ám talán azt is, hova szeretne tartozni. Katonai szolgálata 
után ugyanis, apját követve, 1573-tól néhány esztendőn át még maga is Po-
zsony vármegye alispánja volt, majd 1577-ben fél évtizedre a Magyar Kamara 
tanácsosa lett. Azaz mesterien élt a Pozsony megyei nemesség számára meg-
nyílt különféle karrierlehetőségek egész sorával. E sokrétű alapozás után a bá-

51 Illésházy pályájára 1. Károlyi Árpád: Illésházy István hűtlenségi pöre. Bp. 1883. főként 
17-26.; Ötvös Péter: Illésházy István az emigrációban. Egy magyar litterátor-politikus főúr típusa. 
Kandidátusi értekezés. Szeged 1985.; Szakály Ferenc - Hiller István: Illésházy István (1540-1609). 
In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk- Rácz Árpád. 
Bp. 1999. 82-85.; Miliő Árpád - Pálffy Géza: A pozsonyi Szent Márton-templom késő reneszánsz és 
kora barokk síremlékei (16-17. század). Művészettörténeti Értesítő 51. (2002: 1-2. sz.) 131. és egé-
szen frissen, különösen Illésházy személyiségéről és házasságairól Péter Katalin : Illésházy Istvánról. In: 
Tanulmányok Bocskai Istvánról. A 2006. április 22-én megrendezett konferencia előadásai. Szerk. Hor-
váth Zita. (Publicationes universitatis Miskolcinensis - Sectio Philosophica, Tomus XIII. - Fasciculus 
2.) Miskolc 2008. 127-165. 

32 ÖStA HKA Hoffinanz Ungarn (a továbbiakban HFU) rote Nr. 44. 1582 Febr. fol. 198-199. és 
fol. 211-212. 

33 Péter K.: Illésházy Istvánról i. m. 141-142. 
34 Mikó Á - Pálffy G.: A pozsonyi Szent Márton-templom i. m. 129-131.: Nr. 10. 



rói címet 1587. november közepén végül második házassága és az ezzel járó párat-
lan kapcsolatrendszer hozta meg számára, még ha diplomája csupán hosszabb ka-
tonai és kamarai tisztségviselését említette is. 1581 vége felé ugyanis Illésházy 
elvette Krusics János vele közel egykorü özvegyét, Pálffy Katát (Miklós nővé-
rét), akivel bizonyosan már régóta ismerték egymást, és aki — Péter Katalin 
friss vélekedése szerint — szerette, sőt „csodálta a fontos embert".35 Bár a befo-
lyásos és gazdag katonabáróval a horvát származású Krusics család fiágon ki-
halt, özvegye előkelő magyar és idegen rokonsága nem hagyta veszni az általa 
nehezen megszerzett cím- és birtoktőkét. A segítséget elsősorban az új sógor, 
Pálffy Miklós és barátja, Adam von Dietrichstein bécsi főudvarmester (Obei'st-
hofmeister) nyújtotta, aki egyenesen Krusics nászúra volt. Dietrichstein fia 
(Adam) ugyanis a liptói ispán és magyar királyi udvarmester Pálffy Katától 
született egyetlen leányát (Krusics Ilonát) vette feleségül.36 

Pálffy és Dietrichstein több éves kitartó támogatása végül meghozta ered-
ményét. A köznemes Illésházy felemelésével hatalmasat nyert mind maga a ka-
marai tanácsos, mind Pálffyék. 1582-re előbb Krusics várait (Csábrág, Szitnya, 
Likava) és városait (Szentgyörgy és Bazin) és Liptó vármegyei ispánságát sikerült 
Illésházy számára részben biztosítani,37 mely utóbbit Maximilian von Dietrich-
steinnel együtt még köznemesként nyert el (1582. febr. 19.).38 1587. november 
12-én azután Illésházy ugyanazon a napon lett báró, Krusics királyi udvarmeste-
ri tisztét „örökölve" országos főméltóság és egyúttal magyar tanácsos.39 

Az evangélikus új arisztokrata nem maradt hűtlen katolikus sógorához és 
patrónusához. Eltérő felekezetük nem akadályozta szoros politikai és gazdasá-
gi együttműködésüket. így a fukarságáról, szívósságáról és jó szervezőképessé-
géről ismert Illésházy az elkövetkező bő egy évtizedben meghatározó szerepet 
játszott Pálffy főkapitány katonaságának élelemmel való ellátásban és zsoldjá-
nak biztosában.40 Mindeközben gyakran folytattak közösen gabona-, bor- és 
marhaüzleteket, melyek gyakorlati lebonyolításának irányítója általában szin-
tén Illésházy volt. Összességében tehát szinte vállvetve járultak meghatározó 
módon ahhoz, hogy a század utolsó két évtizedében a Magyar Királyság a Habs-
burg Monarchia védőbástyája és éléskamrája maradhatott, Pálffy pedig a tizen-
öt éves háborúban fontos katonai sikereket arathatott . Szoros együttműködé-
süket jól illusztrálják Illésházy 1599. augusztus végén Pálffyhoz intézett sza-

35 Péter K.\ Házasság i. m. 154. és Péter K.\ Illésházy Istvánról i. m. 136-138. 
36 MOL, A 57, Magyar kancelláriai levéltár, Libri regii (a továbbiakban A 57), Vol. 4. p. 247. 

(1582); Ilona 1586. szeptember 14-én Bazinban gyermekszülésben halt meg, miként erről mostohaapja 
Pálffy Miklósnak beszámolt: Slovensky národny archív, Bratislava (a továbbiakban SNA); Ustredny 
pálffyovsky archív (ÚPA), Arm. I. Lad. 3. Fase. 10. Nr. 8/16. (1586. szept. 14., Bazin), vö. még 
Jedlicska Pál: Adatok erdődi báró Pálffy Miklós a győri hősnek életrajza és korához 1552-1600. (Ere-
deti történeti forrásmunka) Eger 1897. 273.: Nr. 397. és újabban 1. m ég Péter K. \ Illésházy Istvánról i. 
m. 132-136. 

37 Erről utóbb maga Esterházy Miklós írta: Illésházy „nem vala úri ágyból, és felesége után is 
vala javaiban, mindazonáltal ugyan palatínusa vala az országnak, kit érdemesen is viselt, és nagy 
hasznára nemzetünknek s hazánknak." Szalay L. - Salamon F.: Galantai gróf Eszterházy Miklós i. 
m. I. 88. 

38 MOL, A 57, Vol. 4. p. 247. 
39 Uo. Vol. 4. pp. 484-485, p. 487, pp. 490-491.; ÖStA H KA Familienakten I 30. fol. 1-2. 
40 SNA ÚPA Arm. I. Lad. 3. Fasc. 10. Nr. 8/1-67, passim. 



vai: „Az kegyelmed dolga az én dolgom is."41 Mindezek ismeretében érthető, 
hogy 1596 tavaszán Pálffy végrendelete egyik végrehajtójának is Illésházyt je-
lölte ki,42 aki azután fiatalon elhunyt sógora 1600. május végi díszes pozsonyi 
temetésén annak holtteste mögött is elsőként vonult.43 Az viszont külön figyel-
met érdemel, hogy a katolikus nagyúr számos gyermekének — köztük a későb-
bi nádornak, Pálffy Pálnak is — az evangélikus sógor, Illésházy volt az egyik ke-
resztapja.44 A rokoni és bizalmi kapcsolatok tehát felülírhatták a felekezeti 
különbségeket. 

A bárókká lett sógorok kapcsolata az együttműködés mellett egymásra-
utaltság is volt - még ha elsősorban az idősebb Illésházy oldaláról is. O gyakran 
kérte Pálffy ajánlásait különféle ügyeiben,45 majd aggódott a hosszú török hábo-
rú kellős közepén esztergomi főkapitányi posztja miatt. Sőt az egykori lévai hu-
szárkapitány egy ízben még azt is papírra vetette Pálffynak, hogy „itt kinn töb-
bet segíthet kegyelmed Isztergamnak, hogy nem, ha bele rekeszkedik."46 Ekkor 
persze nemcsak a Magyar Királyság közjavára, hanem saját magára is gondolha-
tott. Kétségkívül koncepciós jellegű, nevezetes hűtlenségi pere (1601-1603)47 

idején az 1600 tavaszán elhunyt Pálffy segítségére égető szüksége lett volna -
mint utóbb (1605 nyarán) ezt maga is elismerte: „szegény Pálffy uram és Ná-
dasdy Ferenc ha éltek volna [...], erre ez mi szegény hazánk, sem mi magunk 
nem jutottunk volna."48 így amikor Illésházy kényszerű lengyelországi szám-
űzetése idején, 1604-ben elhunyt Esterházy Ferenc, még mindig aligha hitte 
volna bárki, hogy az Illésházy és az Esterházy család két évtized alatt két ná-
dort ad a Magyar Királyságnak. 

Fél évtizeddel bukása után Illésházy mégis a csúcsra ért. Ebben a kora új-
kori magyar történelem egyik legkülönlegesebb eseményének, Bocskai István 
sokszínű felkelésének (1604-1606) volt maradandó szerepe.49 Ennek hiányában 
Illésházy bizonyára sohasem lett volna Magyarország nádora. A felkelés és az 
országos belháború lecsendesítése idején, 1605-1606-ban azonban az öreg nagy-

4 1 Uo. Nr. 8/65. (1599. aug. 28., Bazin), vö. m ég Károlyi Á : Illésházy István hűtlenségi pöre i. 
m. 18-19., 23-24. 

42 Jedlicska P: Adatok i. m. 598.: Nr. 933. (1596. ápr. 30., Pozsony) 
4 3 Uo. 734-735.: Nr. 1150. 
44 Gr. Illésházy István nádor följegyzései i. m. VII-VIII. (Márk, 1585; István, 1587; Katalin, 

1590; Pál, 1592; Miklós, 1593 és Mátyás, 1594) 
4 5 L. pl. SNA ÚPA Arm. I. Lad. 3. Fasc. 10. Nr. 8/58. (1599. máj. 4 , Trencsén) és Nr. 8/63. (1599. 

júl. 23., Rózsahegy) 
46 Uo. Nr. 8/65. (1599. aug. 28., Bazin) 
47 Károlyi A.: Illésházy István hűtlenségi pöre i. m., ill. újabban vö. még Péter K. \ Illésházy Ist-

vánról i. m. 142-158. 
48 Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566-1623). Sajtó alá rend. Jankovics Jó-

zsef. (Adattál- XVI-XVTII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 5.) Bp.-Szeged 1981. 27.: Nr. 18. 
(1606. aug. 24., Nagyszombat), vö. még egy hasonló utalás: Pálffy Kata leveleskönyve. Iratok Illésházy 
István bujdosásának történetéhez 1602-1606. Sajtó alá rend. Ötvös Péter. (Adattár XVI-XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez 30.) Szeged 1991. 93.: Nr. 13. (1604. jún. 26., Skawina) 

49 A felkelés a korábbiaknál részben újabb szempontú értelmezése Pálffy Géza: Szabadságharc 
volt-e Bocskai István mozgalma? In: Tanulmányok Bocskai Istvánról i. m. 187-203. és Uő: Győztes 
szabadságharc vagy egy sokféle sikert hozó felkelés? A magyar királysági rendek és Bocskai István 
mozgalma (1604-1608). (Századok Füzetek 3.) Bp., 2009. 



úr bámulatos teljesítményt nyújtott.50 A központi hatalom általi meghurcoltatás 
szimbolikus figurájaként hosszú pályafutása során szerzett sokrétű tapasztalati és 
karriertőkéjét komoly eredménnyel kamatoztatta. Az evangélikus nagyúr két tá-
borra szakadt arisztokrata-társaival, leginkább a béke megteremtésében ugyan-
csak döntő szerepet játszó Thurzó Györggyel, ugyanúgy megtalálta a hangot, mint 
a protestáns köznemesség legfőbb képviselőivel vagy a végvári katonasággal. Bár a 
hajdúk egy része „német gyomrú"-nak gúnyolta, elévülhetetlen szerepe volt ab-
ban, hogy Bocskai Istvánt egy török vazallus új magyar királyság létrehozásától 
visszatartsa. A Magyar Királyságban 1606-1608-ban bekövetkező hatalmi átren-
deződésnek így lehetett egyik fő nyertese. A világi elit és a protestáns köznemesség 
megerősödését kiválóan szimbolizálta, hogy 1608 őszén egy elsőgenerációs, ráadá-
sul evangélikus arisztokrata lett Magyarország nádora. 

Két mágnás szolgálatában: Esterházy Ferenc szerepe családja felemelkedésében 

Joggal merül fel a kérdés, miért szóltunk ennyire részletesen Pálffy és 
Illésházy karrierjéről. Erre maga Esterházy Miklós adja meg a választ. 1613. 
április 10-én kelt, r i tkán idézett bárói diplomája — melyhez a kor gyakorlata 
szerint vagy maga, vagy valamelyik patrónusa adott a Magyar Udvari Kancellá-
riának „háttéranyagot" — családja kapcsán két dolgot emelt ki. Egyrészt apja, 
Ferenc sok esztendőn át betöltött Pozsony vármegyei alispánságát, másrészt 
nádor-nagybátyja, Illésházy István szolgálatait.51 S noha — mint közismert — 
bárói címszerzésében 1612 novemberében kötött, rangján felüli házassága Má-
gochy Ferenc fiatal özvegyével, Dersffy Orsolyával óriásit nyomot a latban, a 
bárói diploma mégsem túlzott. Már csak azért sem, mert az Illésházyra való 
utalás még Esterházy előmeneteli, ám kétségkívül szerelmi házassága52 kap-
csán is találó volt, még ha konkrétan természetesen nem is erre utalt . Bár 
nagybátyjánál két esztendővel fiatalabban (29 évesen), ám Esterházy is ugyan-
úgy ura és felettese ifjú özvegyét vette el, mint egykor Illésházy. S jóllehet az 
utóbbi özvegye, Pálffy Kata 1612 nyarán igencsak rosszallóan dorgálta meg es-
küvőjére lelkesen készülődő, még köznemes unokaöccsét,53 erre kevés oka lehe-
tett. Mint láttuk, férje (Krusics János) halála után maga is meglehetősen gyorsan 
kötött házasságot Illésházyval, amely lehetővé tette birtokai megőrzését, új férjét 
pedig az arisztokráciába juttatta. Ráadásul Dersffy Orsolya mind a Pálffyak, mind 
Illésházy ha nem is vér szerinti, mégis közelebbi rokona volt. Nagyapja a sokat 

50 Uo. és Pálffy G.: Szent István birodalma i. m. 323-352. Illésházy ekkori szerepéről maga Es-
terházy Miklós is elismerően vélekedett: „Vajon az elmúlt, országunknak nagy veszedelmes háború-
jában ki szolgála többet az én nemzetemnek szegény nagy jó emlékezetű Illyésházy Istvánnál?" 
Szalay L. - Salamon F.: Galantai gróf Eszterházy Miklós i. m. I. 88. 

5 1 „quod ad genus tuum attinet, te ex honesta et nobili Ezterhasiorum familia oriundum, 
patrem in comitatu Posoniensi per complures annos vicecomitis officio functum, et Spectabilem ac 
Magnifïcum quondam Comitem Stephanum de Illieshaza, palatinali dignitate alias clarum et de Pat-
ria Sacraque eiusdem Corona, multis rationibus benemeritum, avunculum habuisse..." MOL, A 35, 
Magyar kancelláriai levéltár, Conceptus expeditionum 1613: Nr. 78., vö. még Péter K.\ Esterházy 
Miklós i. m. 36-37. 

52 E fogalmakra újabban 1. Péter K.: Házasság i. m. 141-160. 
53 Eszterházy J.: Eszterházy-oklevéltár i. m. 250.: Nr. 122. 



emlegetett Dersffy István volt, kinek húgát (Zsófiát) — mint említettük — 
Pálffy Miklós és Kata édesatyja (Péter) vette feleségül, özvegyét (Erdődy An-
nát) pedig Illésházy István. 

Pálffy Kata és Illésházy István házassága, majd az utóbbi bárói címe dön-
tő fordulatot hozott az 1613. évi diplomában említett Esterházy Ferenc pozso-
nyi alispán számára is. Noha Esterházy és Illésházy már az 1560-as évek köze-
pétől sógorok voltak, e házasság révén a mintegy 50 esztendős alispán az 1580-
as évek végére már a régió két felkapaszkodott arisztokratájának lett közeli ro-
kona. Az egykori előkelő köznemesi csoport rokoni és mindennapos kapcsolat-
rendszere ezzel tetemesen felértékelődött, ami jelentősen megváltoztatta mind 
Esterházy, mind családja lehetőségeit. 

Pálffyhoz és Illésházyhoz hasonlóan persze Esterházy Ferenc is igyekezett 
kihasználni a Pozsony megyei nemesség számára megnyílt új lehetőségeket. S 
noha hármójuk közül ő volt a legidősebb, vagyoni helyzetét és rokonságát te-
kintve neki volt a legnehezebb útja. Bár ifjúkoráról szinte semmit sem tudunk, 
bizonyosan hosszabb ideig járt iskolába. Erre utal, hogy újonnan előkerült ma-
gyar nyelvű, saját kezű levelezése szerint kiválóan birtokában volt az írástudás-
nak.54 Betűi szépen formáltak, írása gyakorlott kézre vall, és a magyar nyelvet 
is ékesen használta.55 Ugyanezt igazolja az is, hogy fiait is taníttatta: a fiatalon 
elhunyt János például a Selmecbányái városi iskolába, a századvégen katolizált 
Miklós pedig a sellyei jezsuita kollégiumba járt.56 Sőt Ferenc felismerte a nyelv-
tudás jelentőségét is. Noha maga feltehetően csak magyarul és latinul tudott, 
János fia halálakor külön kiemelte, hogy ő már „az német nyelvet is jól tud-
ta".57 Levelezése alapján pedig azt a feltételezést is megkockáztathatjuk, hogy 
ifjúkorában hosszabb ideig vármegyei szolgálatban állt, hiszen utóbb teljesen 
otthonosan mozgott a vármegye bonyolult igazgatási és igazságszolgáltatási 
ügyeiben. Ez időben szerezhette széleskörű gyakorlati jogismeretét, leveleiben 
ugyanis magától értetődően magyarázta „az ország törvényét".58 

Esterházy számára komoly előrelépés lehetett, hogy 1571-ben Verancsics 
Antal esztergomi érsek (1569-1573) legelőkelőbb familiárisainak sorába ke-
rült.59 Míg Illésházy a végvári és a kamarai, Pálffy pedig a bécsi udvari szolgála-
tot választotta, ő a magyar katolikus egyház vezetőjének udvartartásban igye-

54 Pálffy Miklóshoz (1585-1592): SNA ÚPA Arm. I. Lad. 3. Fasc. 8. Nr. 8/a-s.; Révay Mihályhoz 
és Bakics Annához (1581-1588): SNA Spolocny archív rodu Révay (a továbbiakban SAR), Kores-
pondencia, Michal Révay fol. passim. 

55 Egy érzékletes példa: „Jobb volna véget vetni minden zűrzavarnak, mert itt ez világon csak 
óráig, szempillantásig vagyunk. Procuratort nem tudok kegyelmednek nevezni, mert látja Isten, elfo-
gyott, megholtak; az kik vannak, bizony én azokra dolgomot nem bíznám. Jokosytot mi főnek tartjuk 
itt, mint az vakok között, hogy az félszemű király." Uo. fol. 440. (1588. nov. 28., Galánta, Bakics An-
nának) 

56 János: SNA ÚPA Arm. I. Lad. 3. Fasc. 8. Nr. 8/h. (1585. nov. 11., Galánta); Miklós: Péter K.\ 
Esterházy Miklós i. m. 60-64.; Berényi L.: Esterházy Miklós fiatalsága i. m. 24-25. 

57 SNA ÚPA Arm. I. Lad. 3. Fasc. 8. Nr. 8/i. (1585. dec. 23., Csenke) 
58 SNA SAR Korespondencia, Michal Révay fol. 441-442. (1585. nov. 13., Galánta) és fol. 445. 

(1588. dec. 7 , Galánta) 
59 Eszterházy J.: Eszterházy-oklevéltár i. m. 257-259.: Nr. 125., ill. újabban Gál-Mlakár Zs.: 

Adatok i. m. 311. 



kezett bővíteni kapcsolatrendszerét. Itt ugyanis a dunáninneni országrészből 
számos nemesi família (az Apponyi, Dersffy, Kubinyi, Majthényi, Mérey, Ormá-
nyi, Révay, Sándorffy, Somogyi stb.) tagja vállalt szolgálatot, ám köztük találjuk 
Pálffy Miklós egyik bátyját (Jánost) is. Részben talán még Esterházy leányainak 
későbbi férjeihez is innen vezetett az út. Magdolnát ugyanis az érseki udvarban 
két fővel jelen lévő Kubinyi család tagja (László), Zsófiát pedig Révay Márton vette 
el, aki feltehetően azonos az itt szolgált Révay-fiúval.60 Mindezek a kapcsolatok 
birtokai szerény gyarapítása mellett arra voltak elegendőek, hogy 1579-1580-tól, 
azaz még Niklas Graf zu Salm und Neuburg főispánsága (1574-1580) végén el-
nyerje Pozsony vármegye alispáni tisztét.61 

Az 1580-as években Esterházy Ferenc kiválóan élt azokkal az új lehetősé-
gekkel, amelyeket számára báróvá lett régi és új rokona teremtett . A gyorsab-
ban felemelkedett Pálffy Miklóssal 1581-től pedig már nemcsak rokoni kapcso-
latban állt. Pálffy 1580 legvégén elnyert Pozsony vármegyei főispánságával 
közvetlen „felettese" lett. Ezt erősítette 1589-től dunáninneni kerületi főkapi-
tányi posztja is, hiszen e minőségében Pozsony vármegyében ugyancsak Ester-
házy feladata lett a generális parancsainak végrehajtása. O pedig a századvég 
nagy háborúja közepette is többnyire sikerrel látta el sokrétű feladatkörét: a 
vármegyei közigazgatástól és bíráskodástól a híd- és töltésépítésig, a török por-
tyák elleni jégvágásig vagy éppen a sok vitát okozó füveltetésig.62 Mindeközben 
több alkalommal volt vármegyei adószedő (dicator) is.63 Pálffy 1600-ig tartó fő-
ispánságának idejéből szinte minden esztendőből igazolható alispánsága,64 

melyben mindvégig kitartó buzgósággal intézkedett. Bár a 16-17. századból ha-
sonlóra egy-egy megyéből akad még példa, az ilyen hosszú alispánság mégis na-
gyon ritka esetnek számított. Ez a fő- és alispán között ugyanis bensőséges vi-
szonyt és harmonikus együttműködést feltételezett. 

60 Uo. főként 297-321. és 327-336.: Nr. 1-3. 
61 Salmra és tisztségére 1. Pálffy Géza - Perger, Richard: A magyarországi török háborúk részt-

vevőinek síremlékei Bécsben (XVI-XVII. század). Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudomány-
ok) 5. (1998: 2. sz.) 242-243. 

62 Számos példa az 1580-as évek második feléből: SNA ÚPA Arm. I. Lad. 3. Fasc. 8. Nr. 8/a-s., 
passim; az alispán sokrétű feladatira újabban vö. Dominkovits Péter: A rendi jogok védelmezője - a köz-
ponti utasítások végrehajtója: a 17. századi magyar vármegye. Századok 139. (2005: 4. sz.) 867., 874^880. 
(A füveltetés alatt a végvári katonák lovainak tavaszi friss legelőkre való kihajtása értendő.) 

63 1584, 1590-1593: Eszterházy J.: Eszterházy-oklevéltár i. m. 256.: Nr. 125. 
64 1 5 79: MOL, E 554, Jankovich-gyűjtemény Nr. 838. (1579. ápr. 17.) és Eszterházy J: Az 

Eszterházy család i. m. 81.; 1580: Bártfai Szabó László-. A Hunt-Pazman nemzetségbeli Forgách csa-
lád története. Esztergom 1910. 264.; 1581: SNA SAR Korespondencia, Micbal Révay fol. 339-340. és 
fol. 341-342.; 1582: Jedlicska P.: Adatok i. m. 92.: Nr. 27.; 1585: SNA ÚPA Arm. I. Lad. 3. Fasc. 8. Nr. 
8/d., f., h., ill. SNA SAR Korespondencia, Michal Révay fol. 402-403.; 1586: ÖStA HKA HFU rote Nr. 
49. 1586 Jan. fol. 26-31. és SNA SAR Korespondencia, Michal Révay fol. 419-420., ill. SNA ÚPA 
Arm. I. Lad. 3. Fasc. 8. Nr. 8/1-m.; 1588: Eszterházy J.: Eszterházy-oklevéltár i. m. 257.: Nr. 125 és 
SNA SAR Korespondencia, Michal Révay fol. 440., ill. fol. 445.; 1589: SNA ÚPA Arm. I. Lad. 3. Fasc. 
8. Nr. 8/o.; 1590: uo. Nr. 8/p.; 1591: Záuodszky Levente-. A Héderváry-család oklevéltára. II. Bp. 1922. 
205-207.: Nr. 153-154.; 1592: SNA ÚPA Arm. I. Lad. 3. Fasc. 8. Nr. 8/s.; 1595: Babies Zs. - Merényi 
L. : Herczeg Esterházy Pál i. m. 10.; 1596: Szalay L. - Salamon F.: Galantai gróf Eszterházy Miklós i. 
m. I. 1-2.; 1597: Szopori Nagy Imre: Eszterházy Ferencznek, Miklós nádor atyjának levele 1597-ből. 
Századok 2. (1868) 512-513. és Jedlicska P.: Adatok i. m. 626.: Nr. 963.; 1599-1601: Eszterházy J.: 
Eszterházy-oklevéltár i. m. 257.: Nr. 125.; 1602-ben már nem alispán: ÖStA HKA HFU rote Nr. 71. 
1602 Sept. fol. 64-82. (Az utóbbi adatot Fazekas Istvánnak köszönöm.) 



A korosodó Esterházy a nála 20 esztendővel fiatalabb Pálffyban azonban 
nemcsak megbízható főnökre, hanem bizalmas dominusra és patrónusra is ta-
lált. Ezt számos példa igazolja. 1581 augusztusában Pálffy Miklós bátyja, Ta-
más palotai kapitány bazini temetésén az alispán már előkelő helyen mene-
telt.65 Ha pedig szükség volt rá, akkor a vármegyei ügyek mellett készséggel in-
tézkedett ura szervitorai (akár a neves Trombitás János) ügyeiben vagy éppen 
a nehézfejű Illésházy György latorsága miatt összekapó rokonai megbékélteté-
sében.66 Országos tisztségei miatt elfoglalt urát gyakran kereste fel Pozsony-
ban, Komáromban vagy Vöröskőn, majd az 1580-as évek végétől Érsekújváron 
is. így Pálffy mellett Esterházy két évtized alatt a királyság központi régiójában 
már ismert személyiséggé vált. 

Főispánjától persze maga Esterházy is gyakran kért különböző formákban 
segítséget. Több alkalommal igényelt például téglákat Báhonyban épülő pincéjé-
hez, kért a rossz termésű esztendőkben gyorsan gyarapodó családja ellátásához 
mind Pálffytól, mind Révay Mihálytól búzát, rozst és bort, vagy ajánlotta egyik 
ismerősét érsekújvári végvári szolgálatra.67 Sőt, első gyermeke (Magdolna) 
Kubinyi Lászlóval kötött esküvője68 u tán csupán három hónappal, 1585 májusá-
ban már veje számára kérte patrónusa támogatását a Magyar Kamara tanácsosi 
posztjának elnyeréséhez: „Igen kérem kegyelmedet, mint bizodalmas uramot, 
hogy kegyelmed vagy mikor szemben lenne locumtenens urammal [Radéczy Ist-
ván helytartóval, 1573-15861, vagy írásával commendálná kegyelmed, mert bi-
zonnyal tudom, hogy locumtenens uramon áll... [hiszen ő volt 1568-1586 a ka-
mara elnöke is] Az kegyelmed szava és írása, tudom, hogy locumtenens uramnál 
sokat használ. Ha kegyelmed mit mivel Kubinyi Lászlóval, én velem míveli ke-
gyelmed. Szolgáljuk meg kegyelmednek mind vele egyetembe."69 Kubinyi 1586 
tavaszán, ha nem is könnyen, végül elnyerte a tisztséget, így Esterházy hálásan 
írta Pálffynak, hogy „kegyelmednek szolgája leszen ott is".70 Mint más forrásból 
tudjuk, Kubinyit Illésházy István is támogatta a tisztség elnyerésében.71 

65 SNA SAR Korespondencia, Michal Révay fol. 341-342. (1581. aug. 10., Báhony); Tamás pá-
lyájára I. Takáts Sándor: Erdődi Pálffy Tamás. (1534-1581.) Hadtörténelmi Közlemények 16. (1915) 
85-118. 

66 Szakály Ferenc. Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdé-
séhez. (Humanizmus és reformáció 23.) Bp. 1995. 341. és SNA ÚPA Arm. I. Lad. 3. Fasc. 8. Nr. 8/a. 
(1585. márc. 15., Galánta); Illésházy Györgyre 1. még Károlyi Árpád: Illésházy István birtokviszonya-
it illető följegyzései. Történelmi Tár (1878) 139-143. 

67 Az említés sorrendjében SNA ÚPA Arm. I. Lad. 3. Fasc. 8. Nr. 8/c-d. (1585. jún. 1., Báhony és 
jún. 19., Csenke), uo. Nr. 8/o. (1589. okt. 9., Báhony) és SNA SAR Korespondencia, Michal Révay fol. 
402-403. és fol. 404-405. (1585. aug. 23., Csenke és szept. 9., Komárom); SNA ÚPA Arm. I. Lad. 3. 
Fasc. 8. Nr. 8/o. (1590. máj. 15., Galánta) 

68 Kubinyi pályájára újabban 1. Gecsényi Lajos: A döntést előkészítő hivatalnoki elit összetételé-
ről. A Magyar Kamara vezetői és magyar tanácsosai a 16. században. In: Uő: Gazdaság, társadalom, 
igazgatás. Tanulmányok a kora újkor történetéből. Győr 2008. 485-486., ill. sírköve kapcsán Zuzana 
Ludiková: Niekol'ko príkladov náhrobnych pamiatok humanistov zo západného Slovenska (Tumba 
Ladislava Kubínskeho). Galéria: Rocenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave (2002) 123-136. 

69 SNA ÚPA Arm. I. Lad. 3. Fasc. 8. Nr. 8/b. (1585. máj. 4., Galánta) 
70 Uo. Nr. 8/m. (1586. ápr. 3., Csenke), vö. 1587. évi tanácsosi fizetésére: MOL, E 700, Magyar 

Kamara Számvevősége, Számvevőségi iratok, I/la. 1587. dec. 31. (1. es. fol. 30.) 
71 ÖStA H KA HFU rote Nr. 48. 1585 Jan. fol. 17. (1584. dec. 14., Bazin) 



Bár Magdolna után Esterházynak egy évtized alatt öt fia született, közülük 
hárman nem élték meg a felnőttkort. így eddigi ismereteink szerint Kubinyi mel-
lett Pálffy főkapitány csupán Istvánt (szül. 1572) vette biztosan pártfogásba. O 
1594-ben már Érsekújváron szolgált, talán éppen a kerületi generális 150 fős hu-
szárkontingensében. Két esztendővel később pedig Pálffy csapatában halt hősi 
halált a mezőkeresztesi csatatéren.72 S noha Esterházy Miklós 1626. évi grófi dip-
lomája csak általánosságban szólt a megjutalmazott tizenöt éves háborúbeli rész-
vételéről, főként Mátyás főherceg parancsnoksága alatt,73 apja és a neves hadve-
zér szoros kapcsolatának ismeretében az sem zárható ki, hogy a századvégen az 
ifjú Esterházy is szolgált egy rövid ideig Pálffy katonái között Érsekújváron vagy 
Esztergomban, vagy legalábbis megfordult ott apja vagy a nevelését magára vál-
laló Kubinyi László kíséretében. Ezzel kapcsolatban mindenképpen érdemes fel-
hívni a figyelmet arra, hogy az 1590-es években Érsekújvárott két későbbi nádor 
is felbukkant Pálffy generális katonái között: Thurzó György mint lovashadnagy 
és a katonai pályáját éppen megkezdő Draskovics János.74 

Esterházy Ferenc az 1580-as évektől régi sógorával, Illésházy Istvánnal 
sem csupán közeli rokonságban állt. Bár 1585 tavaszán még mindketten pá-
lyáztak az esztergomi érseki birtokok adminisztrátori posztjára,75 a számára 
kedvezőtlen feltételek mellett és megfelelő tapasztalatok hiányában76 Ester-
házy talán éppen a Magyar Kamara által akkor még favorizált Illésházy miatt 
lépett vissza. A posztot azonban 1586 decemberében végül Draskovics György 
helytartó régi pártfogoltja (Csutor János) nyerte el.77 Bár Illésházyról köztudott 
volt, hogy pénzügyi kérdésekben — mint a kamara is állította — „igen jó kvalitá-
sokkal rendelkezett",78 a fenti példa arra utal, hogy a pozsonyi alispán sem volt 
teljesen járatlan gazdasági ügyek intézésben, miközben jelentős igazgatási és jog-
gyakorlattal is bírt. Ugyanezt igazolja az a beszédes adat, miszerint 1596 nyarán 
kelt végrendeletében Illésházy minden birtoka igazgatójának (praefectus) szánta 
idős sógorát, akit Jámbor és igaz ember"-nek titulált.79 Sőt, özvegye mellett őt 
jelölte ki testamentuma egyik végrehajtójának. Kifejezetten bizalmas kapcsola-

72 Nicolaus Isthvanfi: Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV Colonia Agrippina 1622. 
703. és Eszterházy J.: Eszterházy-oklevéltár i. m. 180. 

73 MOL, P 108, Esterházy család hercegi ágának levéltára (a továbbiakban P 108), Reposito-
riumok (Rep.) 2-3. Fase. C. Nr. 42. (eredeti); magyar nyelvű kiadása: Bél Mátyás: Sopron vármegye 
leírása II. / Descriptio Comitatus Semproniensis II. Szöveggond, ford. Tóth Gergely - Tuza Csilla. 
Szerk. Kincses Katalin Mária. (Sopron város Történeti Forrásai C. sorozat 3.) Sopron 2006. 84-86. 

74 Isthvanfi, N.: Historiarum de rebus Ungaricis i.m. 586-588. és Thurzóra 1. még Státny archív 
v Bytci (a továbbiakban SA Bytca); Oravsky komposesorat - thurzovská korespondencia (OK TK) 
Inv. c. 161. 1591. okt. 26, Érsekújvár. 

75 Sarlay Soma: Az Esterházy-család múltjából. Turul 54. (1940) 90. 
70 „Az újvári tiszt, kiről sokat szóltunk, mikor leszen vége, ki tudja, és ha ilyen condiciókkal ad-

nák, az mint most vagyon, bizony fel sem hadnám venni." SNA ÚPA Arm. I. Lad. 3. Fase. 8. Nr. 8/b. 
(1585. máj. 4 , Galánta), ill. a Magyar Kamara véleménye Esterházy tapasztalatlanságáról: OStA 
H KA HFU rote Nr. 48. 1585 Jan. fol. 8. és fol. 18. 

77 Az egész ügyre újabban részletesen 1. Kenyeres /.: Uradalmak és végvárak i. m. 204-205, ill. 
Csutor pályája kapcsán Soós István-. Az illétfalvai és szokolyi Csutor család. Turul 76. (2003) 90-105, 
főként 94-102. 

78 Kenyeres I.: Uradalmak és végvárak i. m. 204. 
79 Merényi Lajos: Illésházy István és Pálffí Kata végrendelete. Történelmi Tár (1897) 753-754.: 

Nr. I. (1596. júl. 6 , Rózsahegy) 



tukra utal az is, hogy Esterházynak külön lelkére kötötte, halála u tán Pálffy 
Katának „legyen minden dolgaiban mellette és ótalma".80 Végül a Pálffy Mik-
lóstól zálogban bírt Stomfa várát és majorságát is felerészben húgára (Zsófiára) 
és Esterházyra hagyta, az utóbbira bízván annak igazgatását.81 

Mindezek arról tanúskodnak, hogy az evangélikus pozsonyi alispán egy-
szerre volt bensőséges viszonyban mindkét mágnás rokonával: katolikus főis-
pánjával éppúgy, mint az evangélikus királyi udvarmesterrel. Sőt ugyanúgy 
működtek együtt, mint egykoron az említett köznemesi csoportban édesapáik. 
Gyakran kereskedtek együtt gabonával és marhával vagy adtak egymásnak zá-
logba birtokokat (mint pl. az említett Stomfát). Ám mindezt már egész más vo-
lumenben folytatták, mint félévszázaddal korábbi elődeik. 1588-1589-ben pedig 
mindhárman részt vettek a dunáninneni országrész végváraiknak és jövedelmei-
nek vizsgálatában.82 Sőt 1588 februárjában, amikor a két dunántúli nagyúr, Bat-
thyány Boldizsár és Nádasdy Ferenc az ország megmaradását illető kérdésekben 
Sopronba tervezett találkozót Pálffyval és Illésházyval, maguk kérték, hogy Ester-
házy Ferencet is hozzák magukkal, miközben ők Megyery Imrével, Sopron vár-
megye alispánjával (1581-1595) és Nádady szervitorával teszik ugyanezt.83 Emel-
lett előfordult, hogy egyszerre jelölték hármójukat gyámnak, miként Czobor Ist-
ván 1593 legvégén Anna nevű leánya számára.84 De közös ügyeikben olykor még 
„rokoni találkozókat" is tartottak, még a szegényebb Esterházynál is. 1599-ben 
egy ilyen alkalommal azonban Illésházy udvariasan figyelmeztette gazdag sógorát, 
Pálffyt, hogy a találkozó alkalmával „őtet [azaz Esterházyt] meg köll kímélleni, 
sok népet ne vigyen kegyelmed reá, mert neki semmi egyéb bora nincs, hanem az 
mit pénzen veszen."85 Bizalmi kapcsolatuk dacára tetemes vagyoni és rangbéli kü-
lönbségüket szemléletesen jelezte Czobor István idézett végrendelete, amely en-
nek megfelelően egyre kisebb értékű fegyvereket juttatott nekik: míg Pálffy egy 
aranyozott buzogányt, Illésházy egy ékkövekkel díszített aranyozott dárdát, Es-
terházy egy ezüsttel bevont fegyvert kapott.86 

Illésházy nemcsak anyagilag óvta és támogatta öregedő sógorát. Pálffyhoz 
hasonlóan felkarolta gyermekeit is. Az 1570-ben született, majd Wittenbergben 
tanult Esterházy Tamás magyar nyelvű evangélikus vitairata 1602-ben Illés-
házy költségén jelent meg Sárvárott, így ajánlása érthetően szólt „szerelmes 
házastársának", Pálffy Katának az Esterházyak családi fészkéből, Galántáról.87 

Sőt 1600 után a fiatalon elhunyt Pálffy szerepét is — úgy tűnik —jelentős rész-
ben Illésházy vette át; bár az özvegy Fugger Mária ez ideig alig ismert szerepét 

80 Uo. 754. 
81 Uo. 752. 
82 Erről még Istvánffy Miklós krónikája is beszámol: Isthvanfi, N.: Historiarum de rebus Unga-

ricis i. m. 581. 
83 „Ezterhas uramot vélek hozza..." MOL, P 1314, A herceg Batthyány család levéltára, Missi-

les Nr. 3141. (1588. febr. 7.) A levélre Dominkovits Péter hívta fel figyelmemet, amit ezúton is na-
gyon köszönök. 

84 Jedlicska P: Adatok i. m. 492.: Nr. 848. (1593. dec. 24.) 
85 SNA ÚPA Arm. I. Lad. 3. Fase. 10. Nr. 8/60. (1599, hónap és nap nélkül, Bazin) 
86 Jedlicska P.: Adatok i. m. 492.: Nr. 848. (1593. dec. 24.) 
87 Régi magyar nyomtatványok. II köt. 1601-1635. Szerk. Borsa Gedeon et alii. Bp. 1971. Nr. 888. 



sem szabad lebecsülnünk.88 Az 1577-ben született Esterházy Farkas Illésházy 
udvarában nevelkedett,89 ám Kubinyi László halála (1598) után talán ide került 
Miidós is. S noha gyakran vélik úgy, hogy Miklós Illésházyt lengyelországi szám-
űzetésébe is elkísérte, ez szinte bizonyosan nem igaz. Egyrészt a nagyúr ekkori le-
velezésében egyetlen egyszer sem fordul elő neve, másrészt 1604. szeptember-ok-
tóberben majdnem biztosan részt vett Esztergom védelmében.90 Végül Illésházyt 
számkivetésében nem mások, mint Esterházy Ferenc fiai és leányai látták el éle-
lemmel, akik közül Farkas és Magdolna játszotta a legmeghatározóbb szerepet.91 

Mindezt Illésházy és felesége sohasem felejtették. Pálffy Kata „Esterház 
uraim" és Magdolna asszony e szolgálatáról még 1612 nyarán kelt végrende-
letében is megemlékezett.92 A bécsi béke (1606) egyik megteremtője, majd a Ma-
gyar Királyság evangélikus nádora pedig — úgy tűnik — a katolikus Esterházy 
Miklósról sem feledkezett meg. 1606 tájától egy ideig mind testvérei (Farkas, Gá-
bor, Dániel és Pál), mind ő Illésházy udvarában vagy legalábbis környezetében él-
hettek és szolgálhattak. Ezt feltételezi, hogy az 1608. évi pozsonyi diétára meghí-
vott előkelő köznemesek jegyzékében egyikőjük sem szerepelt, míg ugyanezen 
országrész mágnásainak élén Illésházy István állt.93 Ám ezt erősíti az új nádor 
birtokadománya Esterházy Gábor részére Pozsony, Nyitra, Hont és Árva me-
gyei birtokrészekről.94 Végül, ami számunkra talán a legbeszédesebb: Illésházy 
egykori nádori iratait az 1613 tavaszi diétán özvegye Pálffy Kata nem mással, 
mint Esterházy Miklóssal adta át a rendeknek, illetve Thurzó György nádor-
nak.95 Sőt, úgy tűnik, halála előtt Illésházy még unokaöccsei sorsáról is gondos-
kodott. Farkas utóbb Thurzó György biccsei, Miklós legkésőbb 1608-tól Má-
gochy Ferenc felső-magyarországi főkapitány (1608-1609) — akit 1608 augusz-
tus végén Mátyás főherceg képviseletében maga Illésházy iktatott be tisztébe 
—,96 Pál pedig Báthory Gábor erdélyi fejedelem (1608-1613) udvarába került. 

88 Erre Pálffy Pál életrajzának kutatója, Anna Fundárková hívta fel figyelmemet, amit ehelyütt 
is köszönök. 

89 Eszterházy J.\ Eszterházy-oklevéltár i. m. 180. 
90 Péter K.\ Esterházy Miklós i. m. 87.; Berényi L.: Esterházy Miklós fiatalsága i. m. 25. 
91 „Ez Ezterház [azaz Esterházy Ferenc] fiai-leányi nem különben szolgálnak, mint Dávidnak a 

Servia fiai, főképen Kubini Lászlóné, az tart éléssel is, borral, cipóval, jű és megyen szekere-embere, 
az Úristen fizesse meg nekik." Károlyi Á.: Illésházy István hűtlenségi pöre i. m. 209.: Nr. XXVI. 
(1604. febr. 2., Landskron), stb. 

92 „Azt hagyom az Eszterház uraimnak, Eszterház Magdolna asszonynak, a néhai Kubini Lász-
ló uram meghagyott özvegyének, és az ő gyermekinek, minthogy ő szegény uramnak sok jóval és 
szolgálattal volt az ő Lengyelországban való létekort..." Merényi L.: Illésházy István i. m. 762.: Nr. II. 
(1612. aug. 15., Pozsony) 

93 ÖStA HHStA Ungarische Akten (Hungarica), Comitialia Fasc. 395. Konv. B. fol. 1. 
94 Eszterházy J.: Az Eszterházy család i. m. 87. 
95 Magyar törvénytár / Corpus Juris Hungarici. 1608-1657. évi törvényczikkek. Magyarázó 

jegyz. Márkus Dezső. Bp. 1900. 114-115,: 33. tc., ill. az iratok jegyzéke: Iványi Béla: A körmendi le-
véltár Memorabiliái / Acta Memorabilia in tabulario gentis principum de Batthyány reperibilia. (Kör-
mendi Füzetek 2.) Körmend 1942. 142-143.: Nr. 334. (1613. ápr. 11., Pozsony.) 

96 Mágochy 1608. augusztus 23-ától volt tényleges kassai főkapitány, hiszen e napon iktatta be 
Illésházy Kassán (MOL, E 205, MKA Acta cameralia Tétel 133. fol. 36. és SNA Spolocny archív 
cseszneckej/cesneckej línie rodu Esterházy I. Listiny a akty podl'a elenchu J. Muraközyho z r. 1783 [a 
továbbiakban Esterházy cseszneki ág lt.], Kart. 44. Pallium IV fol. 6. p. 10.). Lemondását követően 
tisztét Forgách Zsigmond 1609. december l-jétől vette át. MOL, E 144, MKA Történelmi emlékek, 
Belügy (1. d.) fol. 667-668. 



így amikor 1609 májusában Illésházy nádor meghalt, Ferenc alispán mág-
nás rokonai mellett teljesített hosszú szolgálatának, illetve az ő sokrétű támo-
gatásuknak köszönhetően az Esterházy család neve mind a Magyar Királyság 
központi régiójában, mind II. Mátyás bécsi udvarában egyre jobban csengett. 
Az 1613. évi bárói diplomához hasonlóan mindezt (különösen az Illésházyval 
való sógorságot) joggal hangsúlyozta utóbb maga Esterházy Miklós is a szárma-
zását lenéző Thurzó Imrének: „Az én szegény atyám, édes Thurzó uram, az mi 
hazánkban nagy főember vala, s legközelebb való sógora az ő ideje után igen ha-
mar lött palatínusnak [Illésházy Istvánnakl, ez mellett édes hazájának hasznos 
szolgája s fia, kinek nemzetsége ezelőtt negyedfélszáz esztendővel is szép ne-
mességben fénylett, kit még akkor vérekkel és hazájoknak szolgálván, nyertek 
s nem pénzen vettek, mint sokan."97 A két homo n.ot;ws-arisztokrata pártfogása 
összességében tehát szinte kínálta, de persze nem garantálta annak lehetősé-
gét, hogy valamelyik Esterházy-fiú megszerezze a bárói címet. 

A két mágnás meghatározó alapozása dacára a sikerhez szerencsére is szük-
ség volt. Egyrészt Mágochy Ferenc korai halálára (1611. nov. 21.), másrészt ifjú öz-
vegye, Dersffy Orsolya és a Mágochy mellett katonaként (feltehetően lovashad-
nagyként98) és familiárisként egyaránt szolgált99 Esterházy Miklós szerelmére, 
végül de korántsem utolsósorban arra a különleges körülményre, hogy Orsolya 
két bárói família utolsó tagja és örököse volt: nevezetesen a Pálffyakkal és az 
Illésházyakkal egyaránt rokon, sokat emlegetett Dersffy és az 1560-as években 
ugyancsak báróságot nyert Mágochy családé. 

Amikor 1612. november 22-én, kereken egy esztendővel és egy nappal 
Mágochy Ferenc halála után Esterházy Miklós és Dersffy Orsolya házassága 
megköttetett, sok tekintetben hasonló helyzet alakult ki, mint Illésházy István 
és Pálffy Kata mintegy harminc évvel korábbi házasságakor. Noha az utóbbi az 
esztendő nyarán még megütközéssel korholta az özvegy iránti érzelmeit palás-
tolni nem tudó és őt eljegyző unokaöccsét, a végül a kor szokásai szerint meg-
tartott esküvő után mégis ugyanezen levele egy másik gondolatának megvalósí-
tására összepontosította kapcsolatrendszerét: „látja azt az Isten, hogy én az én 
szerelmes uram [azaz néhai Illésházy Istvánl atyafiaihoz oly jó szívvel vagyok, 
hogy ha az én kezemben volna, hogy mindenikét zászlós úrrá tenním, de én 
csak azt mívelhetem velek, az mi éntűlem lehet."100 Bizonyosan eszébe jutott 
első férje (Krusics János) és saját sorsa, és felismerte, nagy hiba lenne azt az 
óriási politikai, gazdasági, kapcsolati és karriertőkét veszni hagyni, amelyet a 
Dersffy és a Mágochy famíliák több generáción keresztül felhalmoztak. 

97 Kubinyi Miklós-. Bethlenfalvi Gróf Thurzó Imre 1598-1621. (Magyar Történeti Életrajzok) Bp. 
1888. 158. (1621. szept. 9.); Esterházy Illésházyval való kapcsolatára 1. még Csapodi Cs.: Eszterházy Mik-
lós i. m. 19-22. és Péter K: Esterházy Miklós i. m. 88-90. 

9 8 Vö. Berényi L.: Esterházy Miklós fiatalsága i. m. 25-26. és „ifjú koromban, amikor ötven lovas 
hadnagyságom volt...": Jedlicska Pál: Eredeti részletek Gróf PálfTy-család okmánytárához 1401-1653 
s Gróf Pálfíyak életrajzi vázlatai. Bp. 1910. 109.: Nr. 107. (1632. máj. 24., Nagyhöflány) 

99 „generosus Nicolaus Ezterhas praecipuus et fidedignus servitor meus" - írta 1608 augusztu-
sában Mágochy. SNA Esterházy cseszneki ág lt., Kart. 44. Pallium IV fol. 5. p. 8.; vö. még Eszterházy 
J.: Az Eszterházy család i. m. 91. 

100 Eszterházy J.: Eszterházy-oklevéltár i. m. 250.: Nr. 122. 



Bár a részleteket sajnos mind a mai napig nem ismerjük, 1613. április 
10-én Esterházy Miklós a pozsonyi diéta alatt elnyert oklevelével bekerült a 
magyar arisztokráciába. A bárói diploma azonban — ezt kifejezetten hangsú-
lyozni szükséges — csakis neki és utódainak szólt, azaz testvéreire nem vonat-
kozott. Pálffy Katának és patrónusainak unokaöccsei közül tehát pusztán Mik-
lós felemelése sikerült. Ehhez meghatározó támogatást nyújthatott az új nádor, 
Thurzó György, akinél az idő tájt Miklós testvére, Farkas szolgált, és akit Illés-
házy oldaláról maga Miklós is biztosan jól ismert. Ezt, illetve bizalmas jellegű 
kapcsolatukat igazolja Esterházy 1612 nyarán Thurzónak írott három levele. 
Ezek egyikében magát a nádor szolgájának nevezte („én is Nagyságodnak egyik 
szolgája lévén"), másikban a nádor „atyai jóindulatáért" örök szolgálatait aján-
lotta („hozzám nyújtott kegyelmes jó akartjáért teljes életemben szolgálni is 
akarok Nagyságodnak, mint kegyelmes uramnak"), a harmadikban pedig rész-
letesebben beszámolt a felső-magyarországi rendek június közepi kassai gyűlé-
sének őt érintő végzéséről és Mágochy Ferenc országos jelentőségű iratainak a 
nádor és az ország számára történő megőrzéséről.101 

Miklós bárói címszerzésében az evangélikus nádor és a rokon arisztokrata 
nagyasszony mellett valószínűleg még több főúr és főpap is szerepet játszott. 
Ezt feltételezhetjük a mélyen katolikus Erdődy Tamás horvát-szlavón bánról 
és a döntéshozatalban meghatározó szereppel bíró Lépes Bálint kancellárról 
(1608-1623) és nyitrai püspökről (1608-1619) is. Míg ugyanis az előbbi Pálffy -
akkal és az Illésházyakkal egyaránt szorosabb rokonságban és jó viszonyban 
állt, addig az utóbbi 1612 nyarán nagy örömmel fogadta a 16. század végén az 
elsők között katolizált köznemes Mágochy Ferenc özvegyével való eljegyzésé-
nek hírét.102 De ugyanez majdnem biztosan elmondható a protestáns Batthyá-
ny Ferencről is, vele ugyanis néhány esztendővel később a katolikus Esterházy 
már különösen meghitt kapcsolatban állt.103 

A Pozsony megyei jómódú köznemesi csoportból harmadikként tehát Es-
terházy Miklós lett mágnás és így a magyar főrendiház tagja. A 16. század végé-
nek ugyanezen körből származó két új bárói családja, a Pálffy és az Illésházy 
így mentette át két valamivel régebbi, ugyancsak rokon mágnásfamília (a Ders-
ffy és a Mágochy) vagyonát és befolyását patronáltjuk, Esterházy Ferenc pozso-
nyi alispán szerencsés házasságú fia számára. 

Esterházy Miklós a magyar nádorok sorában: egyedülálló karrier? 

Az 1613 tavaszi pozsonyi országgyűlésen Esterházy bárói címének az éles 
szemű politikusok számára már volt egy szimbolikus előjele. II. Mátyás felesé-

101 Az említés sorrendjében: SA Bytca, OK TK Inv. c. 162. 1612. aug. 16., júl. 19. és aug. 9., Rá-
kosi kúria (Bereg m.) 

102 „Tegnap megént Daróczi uram leveléből értettem, Mágochyné asszonyomnak Esterházy 
Miklós uramhoz való férjhez menetelét. Szerencséltesse Isten őket és adja lölköknek idvösségére." 
Literátor-politikusok levelei i. m. 208.: Nr. 131. (1612. jún. 25., Frankfurt). A korai katolizálásokra 
1. Lukács László - Antal Molnár: A homonnai jezsuita kollégium (1615-1619). In: Molnár Antal. 
Lehetetlen küldetés? Jezsuiták Erdélyben és Felső-Magyarországon a 16-17. században. (TDI Köny-
vek 8.) Bp. 2009. 97-99. 

103 Péter K.\ Esterházy Miklós i. m. 156-159. 



ge, Anna királyné március 25-én tartott koronázási lakomáján a 15 bárói rangú 
étekfogó mellett 5 köznemesi származású is szerepelt. Nevezetesen olyanok, 
akik a jövőben várományosok voltak a bárói címre, vagy akik esetleg már tud-
tak az uralkodó azon döntéséről, hogy elnyerik azt. Köztük — bizonyára nem 
véletlenül — első helyen Esterházy Miklós állt, akit Lórántffy Mihály, Lengyel 
János, Pográny János és Gyulaffy Kristóf követett.104 Mivel az étekfogók kijelö-
lésében ez idő tájt a nádor játszotta a döntő szerepet,105 ez szintén azt a meg-
győződésünket erősíti, hogy Esterházy címszerzésében Illésházy nádorutódjá-
nak, Thurzó Györgynek komoly érdemei lehettek. 

Az 1613-ig tartó alapozás esztendeit „a készülődés évei" követték.106 Jel-
képesen úgy is fogalmazhatnánk, hogy a két báró által elindított „időzített 
bomba" 1613 tavaszától kezdett ketyegni, hogy azt néhány esztendőnyi készü-
lődés után, 1618 nyarán egy rendkívül tehetséges ember beindítsa, majd azon 
maga lenyűgöző gyorsasággal jusson el a Magyar Királyság legfőbb méltóságá-
ba. S noha ezen esztendőkből a szakirodalom nagy része általában Esterházy-
nak a Habsburg Monarchia tartományainak 1614 nyári nevezetes linzi tanács-
kozásán (Generallandtag)107 való sikeres részvételét, illetve emlékezetes beszé-
dét emeli ki,108 egy újonnan előkerült levél arról tanúskodik, hogy e megállapí-
tás valamelyest árnyalásra szorul. 1615 elején ugyanis, miután az Esterházy 
igazgatta munkácsi uradalomba uralkodói parancsra királyi biztosok érkeztek, 
az ekkor nevét már galántai előnévvel író, friss mágnás keserűen fakadt ki 
Thurzó György nádornak: „Ezt én, Nagyságos uram, megjüvendöltem vala, 
hogy az linzi követség énnekem nem fog használni, mert most igazat mondani 
nem mindenkor jó."109 Esterházy linzi szereplése és szókimondása az udvarban 
tehát nemtetszést, sőt ellenlépéseket váltott ki, a magyar rendek körében ugyan-
akkor népszerűségét bizonyosan tetemesen növelte. Ami rövid távon tehát még 
magának Esterházynak is károsnak tűnt, az hosszabb távon egyre inkább ka-
matozott. így utóbb, karrierje csúcsára érve, az ú j nádor 1626 nyarán szerzett 
grófi diplomája már pozitívumként emelhette ki a linzi követséget, mint a világi 
elit legfőbb méltóságához vezető út egyik fontos állomását. 

Mindezek után joggal merül fel a kérdés, mennyiben tekinthető különle-
gesnek és egyedülállónak Esterházy bekerülése a magyar arisztokráciába, majd 
nádorságig tartó karrierje. A fentiek ismeretében úgy véljük, szokatlannak 

104 Martirius Georgius Kovachich: Solennia inauguralia serenissimorum ac potentissimorum 
principum utriusque sexus, qui ex augusta Stirpe Habspurgo-Austriaca Sacra Corona Apostolica in 
reges Hungarorum, reginasque periodo tertia redimiti sunt. Pest 1790. 70.; Lórántffy előmenetelé-
re újabban 1. Péter K.\ Házasság i. m. 141-142. 

105 Pálffy Géza: Koronázási lakomák a 15-17. századi Magyarországon. Az önálló magyar kirá-
lyi udvar asztali ceremóniarendjének kora újkori továbbéléséről és a politikai elit hatalmi reprezen-
tációjáról. Századok 138. (2004: 5. sz.) 1043-1044. 

106 Miként Péter Katalin találóan nevezte: Péter K.: Esterházy Miklós i. m. 7. Csapodinál ugyan-
ezek az évek az „Első lépcsőfokok" elnevezést kapták. Csapodi Cs.: Eszterházy Miklós i. m. 17. 

107 Vö. IIa Bálint: Az 1614-iki linzi egyetemes gyűlés. A Gróf Klebelsberg Kunó Magyar Törté-
netkutató Intézet Évkönyve 4. (1933) 231-253. 

108 Újabban 1. pl. Péter K.: Esterházy Miklós i. m. 7-11. 
109 „Servitor addictissimus Nicolaus Esterhazj de Galanta m. p." aláírással: SA Bytca, OK TK 

Inv. c. 162. 1615. jan. 21., Munkács vára. 



aligha nevezhető. Miként Pálffy Miklós és fia (Pál), valamint Illésházy és Ester-
házy pályája bizonyítja, még ugyanabból a körből is számos út vezethetett a 
mágnási címhez, majd különféle országos főméltóságokhoz. Ám a különböző 
karriertípusoknál is gyakran adódtak hasonló szituációk, amint ezt Illésházy és 
Miklós unokaöccse házassága és bárói címszerzése esetében tapasztalhattuk. 
Végül a befolyásos rokonok megalapozta kiugrás sem számított kivételesnek 
hiszen — miként ezt az 1. táblázat adatai igazolják — hasonló zajlott például p 
Draskovicsok, a Pethék, a Szunyoghok vagy a Koháryak esetében. Ám ugyané 
igaz az arisztokráciába házasság révén való bekerülésre is, ami szintén ne) 
volt ritka jelenség.110 S jóllehet a Mohács utáni évszázadban Magyarország tf 
rökellenes védőbástya szerepéből adódóan a bárói címet szerzők kb. 70 százaié 
ka elsősorban katonai szolgálatának köszönhette felemelkedését, a Habsburg 
Monarchia más területeitől (például Csehországtól) eltérően a magyar arisztok-
rácia karrierlehetőségei (országos főméltósági, udvari, katonai, főpapi és hiva-
tali) nem váltak el élesen egymástól. A mágnások tehát lehetőségeikhez (gyer-
mekek száma, tehetsége, anyagi és vallási helyzet stb.) mérten kombinálták 
ezeket.311 

Nádortársaival és néhány főméltósággal összevetésben Esterházy pálya-
futása egyedülállónak vagy kivételes gyorsaságúnak minősítése is bizonyos ár-
nyalást igényel, még ha a szakirodalom gyakran véli úgy, hogy „1526 óta ő fu-
totta a leggyorsabb karriert."112 Egyrészt — miként a 2. táblázatban már lát-
hattuk — a szintén homo novus Pálffy Miklós karrierje jóval gyorsabb volt, még 
ha ő nem is lett Magyarország nádora. Ám Erdődy II. Tamás (1558-1624) 25 
esztendősen már ugyancsak egyszerre volt királyi tanácsos és országos főméltó-
ság, méghozzá horvát-szlavón bán.113 Másrészt a 16-17. századi kereken tíz ná-
dorral való összehasonlításban (1. a 3. táblázatot)114 — az egyes életkorban elért 
meghatározó tisztségeket (főispán, magyar királyi tanácsos, országos főméltó-
ság, főkapitány, nádor) vizsgálva — sem tekinthető pályája rendkívüli gyorsasá-
gúnak. Thurzó György vagy a szinte elfeledett Draskovics II. János karrierje 
legalább ennyire gyors volt. Míg azonban Erdődy Tamáshoz hasonlóan Thurzó 
és Draskovics már másod-, addig Miklós elsőgenerációs arisztokrata volt, azaz 
az ő indulása összehasonlíthatatlanul nehezebb volt a már születésükkor fő-
rangú társainál, amit az utóbbiak olykor szemére is vetettek.115 Azokat a lehető-
ségeket tehát, amelyek Thurzónak, Draskovicsnak vagy Forgách Zsigmondnak és 
Pálffy Pálnak már szinte az ölükbe hullottak, Esterházynak — két báró-rokona 
meghatározó alapozása dacára is — részben utólag kellett megteremtenie. 

110 Péter K.\ Házasság i. m. 152 és Uő: Az örökös főrendiség létrejötte. Rubicon 5 (1994: 10. sz.) 
(Arcanum Kiadó, CD-ROM). 

111 Pálffy G.: Szent István birodalma i. m. 109-111, 152-153, stb. 
112 Péter K.\ Esterházy Miklós i. m. 65. 
113 Tanácsos, 1583: MOL, A 57, Vol. 4. p. 365.; bán, 1583-1584: ÖStA Kriegsarchiv, Wien (a to-

vábbiakban KA); Sonderreihe des Wiener Hofkriegsrates, Hofkriegsrätliches Kanzleiarchiv VII. 24. 
(kinevezés, 1583. szept. 25.), ill. uo. Protokolle des Wiener Hofkriegsrates Reg. Bd. 176. fol. 18. (be-
iktatás, 1584. ápr.) 

114 A nádorok adatai említett főkapitányi életrajzi adatbázisunkból származnak (1. 26. jegyzet). 
115 Kubinyi M.: Bethlenfalvi Gróf Thurzó Imre i. m. 158. 



3. táblázat: A 16-17. századi nádorok hivatali karrierje116 

N T I I T Gy F Zs T Sz E M D J P P W F E P 

Ház. 37 31/40 18/25 20/33/? ? 29/41 19 37 ?/40 20/47 

Gróf [43] 39 . . 43 32 42 41 H: 52 

Kam. . 39 39 22 ca. 30 41 20 

Föls 39 41 17 27 38 34 18 49 54 17 

KiTa 37 [?] 46 31 34 42 35 31 33 ? 20 

OFöM 38 46 32 39 42 35 36 33 [43] 26 

K/VFk 39 64 35 44 43 39 36 43 33 

Nádor 56 67 42 53 46 42 43 57 50 46 

TiTa . . 42 53 46 43 43 54 50 44/46 

t 64 68 49 56 49 62 45 61 62 78 

temetk. 
hely 

Léka Bazin Biccse Nagy-
szombat 

Lőcse Nagy-
szombat. 

Pozsony Pozsony Murány Kismar-
ton 

Pont 0 0 12 1 1 3 7 2 0 13 

A két homo novus nádorral, Nádasdy Tamással és Illésházy Istvánnal 
összehasonlításban viszont Esterházy vitathatatlanul minden tekintetben ve-
zet (1. a 4. táblázatot). Esterházy és Nádasdy karrierjében ráadásul több közös 
elem (előnyös házasság, egyszerre viselt főméltóság és főkapitányság stb.) volt, 
miként erről az előbbi a származását ért támadásokra egy alkalommal maga is 
büszkén nyilatkozott: „amaz nagy emlékezetű Nádasdy Tamást, az ki az 
palatínusa vala az országnak, nem hasonló előmenetelben halljuk-e?"117 Hár-
mójuk esetében figyelmet érdemel ugyanakkor az a hasonlóság, hogy mind-
annyian új családi sírhelyet hoztak létre, szakítván köznemesi elődeik temetke-
zési helyével.118 Míg Nádasdy Tamás végső nyughelyet Lékán, Illésházy István 
a protestáns Pálffyak temetkezőhelyén, Bazinban, addig Esterházy Miklós az 
általa alapított nagyszombati jezsuita templomban kapott.119 

Az elődei sírhelyével ugyancsak szakító és a pozsonyi koronázódómba te-
metkező Pálffy Miklós sokat emlegetett példája viszont arra figyelmeztet (1. is-
mét a 4. táblázatot), hogy a különféle nagyúri karrierek gyorsaságának tekinte-
tében érdemes óvakodni a gyors megállapításoktól és általánosításoktól, hiszen 
a 16-17. századi új arisztokraták pályáinak szisztematikus vizsgálata még csak 
kis részben történt meg, miközben mind a nádori, mind az országbírói tisztség 

116 A táblázatban alkalmazott rövidítések: N T = Nádasdy Tamás, 11 = Illésházy István, T Gy 
= Thurzó György, F Zs = Forgách Zsigmond, T Sz = Thurzó Szaniszló, E M = Esterházy Miklós, D 
J = Draskovics János, P P = Pálffy Pál, W F = Wesselényi Ferenc, E P = Esterházy Pál, ill. Ház. = 
házasság, Kam. = császári kamarás, Főls = főispán, KiTa = (magyar) királyi tanácsos, OFőM = 
országos főméltóság, K/VFk = kerületi/végvidéki főkapitány, TiTa = titkos tanácsos; H = birodal-
mi herceg. 

117 Szalay L. - Salamon F.: Galantai gróf Eszterházy Miklós i. m. I. 88. 
118 Erre a fenti táblázatban aláhúzással utaltunk. 
119 Nádasdy: Die Inschriften des Burgenlandes. Gesamm, bearb. Rudolf Zimmerl. (Die Deutschen 

Inschriften 3 , Wiener Reihe 1.) Stuttgart 1955. 51-53.: Nr. 110.; Illésházy: Galavics Géza: Kössünk 
kardot az pogány ellen. Török háborúk és képzőművészet. Bp. 1986. 59.; Esterházy: Dualszky Já-
nos: Révay László, Révay Márton és Esterházy Zsófia fiók, naplójából, 1600-1655. Magyar Törté-
nelmi Tár 3. (1857) 252. és Die Fürsten Esterházy i. m. 257-258.: Nr. IV/8. 



elnyerése, sőt egyáltalán betöltése rendkívül sok tényező függvénye volt. A poli-
tika gyakorta kegyetlen világában pedig amúgy sem elsősorban az vagy nem 
csak az számított, ki honnan érkezett, hanem hogy hova és milyen életkorban 
jutot t el. így a jövőben magunk elsősorban a különféle arisztokrata-karriertí-
pusokat szeretnénk még alaposabban rekonstruálni, illetve sikereik okait vagy 
éppen kudarcait nyomon követni. 

4. táblázat: A 16-17. századi homo novus-nádorok és Pálffy Miklós 
hivatali karrierje 

Nádasdy 
Tamás 

Illésházy 
István 

Esterházy 
Miklós 

Pálffy 
Miklós 

házasság (a megadott életkorban) 37 31/40 29/41 31 
bárói cím 46 30 29 
grófi cím [43] . 43 -

főispán 39 11 34 28 
magyar királyi tanácsos 37 [?] 35 30 
országos főméltóság 38 áfi 35 29 
kerületi/végvidéki főkapitány 39 64 39 32 

nádor 56 01 42 

t 64 68 62 48 

Esterházy Miklós karrierje bizonyos szempontból mégis valóban egészen 
rendkívülinek tartható. Ha nem is az övé volt a 16-17. század leggyorsabb kar-
rierje, abban bizonyosan az elsők között áll, hogy bárói címének megszerzése 
u tán alig egy bő évtized alatt a Magyar Királyság első világi méltóságába jutott . 
Noha ennek részletei többnyire ismertek, az általunk vizsgált „tőketípusok" 
rendszerében és több eddig ismeretlen adattal kiegészítve mégis érdemes össze-
gezni Esterházy 30. születésnapja után felgyorsult pályafutását. 

13 esztendővel bárói címszerzését követően Esterházy már minden olyan 
titulussal bírt, amely egy nagyúr számára Magyarországon egyáltalán megsze-
rezhető volt. 1618. július l-jén II. Ferdinánd királykoronázásán a bárók közül 
elsőként ütöt ték arany sárkány tús vitézzé,120 1626. augusztus 10-én pedig már 
grófi címéve 1 büszkélkedhetett. A 17. században német mintára meghonoso-
dott címet — Thurzó György (1606), Bánffy Kristóf és Homonnai Drugeth Já-
nos (1622), majd Bethlen István (1623) után — eddigi ismereteink szerint ötö-
dikként ő nyerte el. 1628. július 20-án pedig már az Aranygyapjas Rend lovagja 
is volt. S ami Pálffy Katának korábban nem sikerült, azt 1619 tavaszára már el-
sősorban maga érte el testvérei (Gábor, Dániel és Pál) számára. A bárói címre 
ajánlva őket — Pál érsekújvári hadnagysága és a cseh felkelők elleni lovaskapi-

120 Kouachich, M. G.: Solennia inauguralia i. m. 74., 83. 



tánysága mellett — külön kiemelte, hogy testvérei közül nemcsak egyedül sze-
retne a nagyságosok rendjébe tartozni.121 

Az Esterházy-testvérek 1619. március 23-án kelt bárói diplomája Miklós 
esetében már több tisztében teljesített szolgálatára hivatkozott.122 O ugyanis a 
tisztségszerzés terén is csaknem páratlan dolgot vitt véghez: 1617 és 1625 kö-
zött minden meghatározó magyarországi tisztség birtokába jutott . 1617. októ-
ber 6-ától már nemcsak Mágochy Ferenc egykori feleségét, hanem beregi főis-
pánságát is bírta. Az igazi kiugrást végül az 1618. esztendő hozta meg: március 
7-étől Esterházy királyi tanácsos, az uralkodó-koronázás másnapján (júl. 2.) 
már országos főméltóság (magyar királyi udvarmester) volt, mely tisztségeihez 
az év végén (dec. 14.) még a zólyomi főispánságot is megszerezte. Belpolitikai 
pozícióját az elkövetkező esztendőkben Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek 
(1613-1629) a Magyar Királyság ellen indított hadjáratai idején különféle dip-
lomáciai és katonai szolgálatokkal erősítette, melyeket büszkén emelt ki utóbb 
említett grófi oklevele is. 1619-162l-ben több alkalommal volt királyi biztos a 
fejedelemmel folytatott tárgyalásokon (Nagykárolyban, Hainburgban, Nikols-
burgban stb.), de hadaival szemben lovaskapitányként is aktív szerepet vállalt 
országa és persze saját birtokai védelmében.123 

Az 1622 nyári soproni diétán Esterházy már II. Ferdinánd kamarása lett,124 s 
bár a nádorválasztáson Thurzó Szaniszlóval szemben alulmaradt, augusztus 
4-én már a Magyar Királyság második főméltósága, országbíró volt. Sőt, né-
hány nappal később (aug. 7.) egyúttal végvidéki generális is lett, ráadásul a 
Bethlen elleni védekezés és egyúttal a saját birtokai szempontjából is legfonto-
sabb bányavidéki végeken.125 Közel 40 esztendősen tehát a magyar állam irá-
nyításának szinte minden területén meghatározó pozíciókkal bírt, talán még je-
lentősebbekkel, mint egykoron apja befolyásos mágnás-patrónusai. A csúcsot 
1625. október 25-én a nádori cím jelentette, amelyhez hamarosan (1626. jan. 
1.) még a soproni főispánság is társult, melyet a Dersffy Orsolyával kötött há-
zasság már jelentős mértékben előkészített, hiszen ennek révén Esterházy 
Miklós a megye egyik legnagyobb birtokosa lett. Esterházy tehát pusztán nyolc 
esztendővel első országosan is jelentősebb tiszte (a beregi főispánság) után már 
nádor volt. Ez 1618 után valóban üstökösszerű karriert jelentett, és rendkívüli 
tehetségről, alkalmazkodó képességről és persze ambícióról tanúskodott. Pá-
lyája e szakasza ugyanakkor alapvetően különbözött a felemelkedése megala-
pozásában fontos szerepet játszó rokonaiétól. 

121 „ne itaque illa [ti. Magnificentiae titulus et praerogativa] in me unico inter fratres meos 
carnales diutius redundare videatur." SNA Esterházy cseszneki ág lt., Fasc. A. Nr. 66. (dátum nél-
kül, de feltehetően 1618-1619 fordulója körül) 

122 Uo. Fasc. A. Nr. 14. (eredeti) 
123 Minderre részletesen 1. Szalay L. - Salamon F.: Galantai gróf Eszterházy Miklós i. m. I. 

58-326. 
124 ÖStA HHStA Hofarchive, Oberstkämmereramt Reihe F. C 1. fol. 11. 
125 ÖStA KA Sonderreihe des Wiener Hofkriegsrates, Bestallung-Protokoll Bd. 1. 1622: p. 4., 

ill. uo. Bestallungen Nr. 963. (aug. 18., Gehorsambrief), vö. még Szalay L. - Salamon F.: Galantai 
gróf Eszterházy Miklós i. m. I. 317-319. 



Esterházy csaknem páratlan „robbantását" nyomon követhetjük a politi-
kai-hatalmi reprezentáció terén is. Miként utaltunk rá, 1613 tavaszán még csu-
pán bárói címre vágyó köznemesként szerepelt Anna királyné koronázási ban-
kettjének étekfogói sorában. II. Ferdinánd 1618. július eleji koronázása idején 
bekövetkező kiugrását jól szimbolizálta, hogy az egész szertartás alatt ő vihette 
a Magyar Királyság zászlaját.126 Mivel másnaptól már királyi udvarmester volt, 
1622. július 26-án az uralkodó második felesége (a mantovai Eleonóra Anna ki-
rályné) koronázási lakomáján e posztjában már vezető pozíciót töltött be, sőt ő 
maga volt a királyné pohárnokja.121 Három esztendővel később pedig az egykori 
étekfogó már a királyi asztalnál foglalhatott helyet. Miután nádorként kulcs-
szerepet játszott a trónörökös Ferdinánd főherceg december 8-ai soproni koro-
názási ceremóniáján, a díszebéden büszkén ülhetett a toszkán követ szomszéd-
jaként. Sőt a következő koronázási szertartás alkalmával, III. Ferdinánd király 
első felesége (Mária Anna királyné) 1638. februári díszebédjén Esterházy nádor 
már öt rokoná t ju t ta t t a be a harminc étekfogó közé.128 Hasonló eddigi ismerete-
ink szerint korábban senkinek sem sikerült, még az Erdődy (1608), a Thurzó 
(1608) és a Forgách família (1638) is csupán négy-négy étekfogóval büszkélked-
hetett.129 

Mindezekkel nagyjából összhangban állt Esterházy előrelépése a birtoktőke 
területén is. Apja Pozsony megyei gyarapodó családi birtokait (Báhony, Csenke, 
Galánta, Gány, Kosút stb.)130 az 1610-es években a Dersffy-Mágochy örökség 
(főként Lánzsér-Lakompak, Munkács, Regéc, Zólyom várai és uradalmai), 
majd az 1630-as évek elejéig tekintélyes saját szerzemények követték. A teljes-
ség igénye nélkül elegendő a fraknói (1622: zálogban, 1626: örök jogon) és a kis-
martoni (1622: zálogban, 1647: örökbirtokként) uradalmakra — amelyek ekkor 
még ráadásul Habsburg-zálogbirtokban voltak,131 így megszerzésük komoly po-
litikai egyezség eredménye volt —, továbbá az ugodi és a devecseri (1626), a re-
géci (1633) és a semptei uradalmakra (1642) gondolnunk. E jelentős gazdasági 
pozíciókat Esterházy második frigye Thurzó György nádor fiatalon elhunyt fia 
(Imre) özvegyével (Nyáry Krisztinával) 1624-ban tovább erősítette, például a 
biccsei és richnói uradalommal.132 Ráadásul egy olyan korszakban, amikor való-
ban jelentős váruradalmakat már nem könnyen lehetett szerezni. 

126 A zászló festett, színes rajzával együtt 1. MOL, A 95, Magyar Kancelláriai Levéltár, Acta 
diaetalia 1G18. fol. 5v., ill. friss közlése: Pálffy Géza: Közép-Európa védőbástyája és éléskamrája 
(1526-1711). In: Európa színpadán. Magyarország ezeréves hozzájárulása az európai közösség esz-
méjéhez. Szerk. Marosi Ernő. Bp. 2009. 114. Fennmaradt eredetijét napjainkban Fraknó/Forchten-
stein várában őrzik. A zászló sorsát részletesen tárgyaló, a koronázási zászlók történetéről készült 
tanulmányunk 2010-ben lát napvilágot. 

127 Pálffy G.\ Koronázási lakomák i. m. 1077. 
128 Uo. 1077. és 1081. 
129 Az említés sorrendjében uo. 1070., 1071., 1081. 
130 Ezekre 1. Dávid Zoltán-. Az 1598. évi házösszeírás. Bp. 2001. 299. és Berényi L.\ Esterházy 

Ferenc i. m. 94-95. 
131 Bariska István: A Szent Koronáért elzálogosított Nyugat-Magyarország 1447-1647. (Ar-

chívum Comitatus Castriferrei 2.) Szombathely 2007. 39-40. 
132 Jelentős forrásbázis alapján, bőséges irodalommal: Harald Prickler: Die Grundherrschaft als 

wirtschaftliche Basis des Fürstenhauses Esterházy. In: Die Fürsten Esterházy i. m. 60-83.; Eva Fülöp: 



Saját pályája alapján Esterházy — úgy tűnik — tökéletesen tisztában volt 
karrierje szokásos és kivételes elemeivel egyaránt. Illésházy és Mágochy mellett, 
majd országos főméltóságokba való emelkedése idején a Magyar Királyság beren-
dezkedését és működését igen alaposan megismerte. Mindezek alapján pedig 
mesterien vonta le a következtetést: a szilárd alapok megtartása után az arisz-
tokrata famíliák hosszú távú sikerének egyik legfőbb titka a kombinált karrie-
rekben rejlik. Bár maga nem volt a Habsburg-udvarbeli hosszabb szolgálat híve, 
1641-ben kelt végrendeletében László fia számára az ottani kapcsolati tőkeszer-
zést külön kiemelte („ösmeretséget vehet mind Őfelségénél, mind egyéb urak-
nál"), ám csakis ifjúkorban!133 Ezt követően azonban — talán családja egykori 
patrónusa, Pálffy Miklós példája alapján (is) — a királyság országos és katonai 
főméltósági posztjaiban látta az igazi lehetőségeket. Nagybátyja, Illésházy István 
példája ugyanakkor arra taníthatta, hogy magyar feleségekkel is van lehetőség 
komoly pozíciók szerzésére (mint maga írta fiának „idegen nemzetben nem aka-
rom hogy öltözzék"),134 és egy jó politikus udvari szolgálat hiányában is eredmé-
nyesen védelmezheti a Magyar Királyság és rendjei érdekeit. 

Kitekintés: sikeres alapozás a következő generációk számára -
Esterházy Pál karrierje 

Bár 1652 késő nyarán a vezekényi csatában az Esterházy családot igen ko-
moly veszteség érte, hiszen négyen haltak hősi halált a törökökkel vívott ütkö-
zetben,135 Miklós nádor alapozását még ez sem rendíthette meg. Tehetséges és 
ambiciózus Pál fia (1635-1713) ugyanis kiválóan tudott élni azokkal a lehetősé-
gekkel, melyeket atyja gyors arisztokrata-karrierje és húsz éves nádorsága alatt 
famíliája számára megteremtett, majd megszilárdított. S noha a 17. században 
még számos figyelemre méltó, egymástól ugyancsak rendkívül különböző, ki-
emelkedő karrier akadt, elegendő például Rákóczi Pál, Batthyány I. Ádám, 
Csáky László, Zrínyi Miklós vagy Nádasdy Ferenc pályájára gondolnunk (1. az 
5. táblázatot),136 Esterházy Pál életútja vitathatatlanul közéjük tartozik. 

Angaben zur Besitzgeschichte des fürstlichen Zweiges der Familie Esterházy in der Feudalzeit. In: 
Uo. 84-97.; Nagy Erzsébet: Magyarázatok a „Legnagyobb földbirtokosok a Habsburg-királyi Ma-
gyarországon 1630-40-es években" c. térképhez. Agrártörténeti Szemle 29. (1987) 197-199. és a 
nyugat-magyarországiakról legújabban Felix Tobler: Die Fürst Esterházyschen Herrschaften des 
burgenländisch-westungarischen Raumes und ihre Zugehörungen vom 17. bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts. (Supplement zu den Burgenländischen Heimatblättern) Eisenstadt 2005., passim. 

133 Bubics Zs. - Merényi L. : Herczeg Esterházy Pál i. m. 269. 
134 Uo. 
135 Újabban Berényi László: A vezekényi csata. Turul 74. (2001) 21-31. és J. Ujuáry Zsuzsan-

na: „De valamíg ez világ fennáll, mindennek szép koronája fennáll" A vezekényi csata és Esterházy 
László halála. Hadtörténelmi Közlemények 119. (2006: 4. sz.) 943-972. 

136 Rákóczi: Ludiková, Zuzana - Mikó Árpád - Pálffy Géza: A szepeshelyi Szent Márton-temp-
lom, egy felső-magyarországi katolikus központ késő reneszánsz és barokk sírkövei és halotti címe-
rei. Művészettörténeti Értesítő 56. (2007: 2. sz.) 323-324.: Nr. 7.; Batthyány: Koltai András: Bat-
thyány Ádám és könyvtára. (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai IV) Bp.-Szeged 2002.; 
Csáky: Mikó Árpád - Pálffy Géza: A pozsonyi ferences templom késő reneszánsz és kora barokk sír-
emlékei. Művészettörténeti Értesítő 54. (2005: 3-4. sz.) 335-336.: Nr. 9.; Zrínyi: Pálffy G.: Egy hor-
vát-magyar főúri család i. m., főként 52-55.; Nádasdy: Toma Katalin: Gróf Nádasdy Ferenc ország-



5. táblázat: A 17. századi nádorok és több kiemelkedő főméltóság 
hivatali karrierje137 

R P B Á Cs L Z M N F T Gy F Zs T Sz E M D J P P W F E P 

Ház. ? 22/45 24 27/32 21 18/25 20/33/? ? 29/41 19 37 ?/40 20/47 

Gróf . 20 ca.40 . 39 . 43 32 42 41 H: 52 

Kam. 22 20 ca.30 17 21 . 39 39 22 ca.30 41 20 

TiTa . 40 39 42 53 46 43 43 54 50 44/46 

Főls 21 - 40 25 14 17 27 38 34 18 49 54 17 

KiTa 25 23 30 28 22 31 34 42 35 31 33 ? 20 

OFőM 29 30 38 28 23 32 39 42 35 36 33 [43] 26 

K/VFk 23 28 [41] 35 44 43 39 36 43 33 

Nádor . 42 53 46 42 43 57 50 46 

t 40 49 59 44 48 49 56 49 62 45 61 62 78 

Mindezt jól igazolja, hogy a 16-17. századi palatinusok közül (1. a 3. táblá-
zatot) a nádorságot kivéve Esterházy Pál szerezte meg legfiatalabban az összes 
fontos magyarországi tisztséget, a főispánságtól egészen a végvidéki generális-
ságig. 33 esztendősen már mindazon tisztségeknek birtokában volt, amelyekről 
atyja ugyanennyi idősen, friss báróként még csak álmodozott. Ám ha 1609 utá-
ni nádortársai mellett az említett öt kiemelkedő személyiséggel is összevetjük 
(1. ismét az 5. táblázatot), Pál nádor karrierje még ekkor is önmagáért beszél. 
Nincs ugyanis egyetlen olyan tisztség, amelynél a 13 összemért személy közül 
ne kerülne be a posztot legfiatalabban elnyerő három arisztokrata közé. S jólle-
het Zrínyi Miklós nála fiatalabban lett kamarás, Nádasdy Ferenc pedig orszá-
gos főméltóság és titkos tanácsos, Esterházy a 17. században elsőként szerzett 
Magyarországon német birodalmi hercegi címet,138 nádori posztját pedig összes 
kora újkori elődjénél, így apjánál is jóval hosszabb ideig töltötte be. 

Miklós nádor alapozásának tehát Pál fia méltó és sikeres folytatója lett. 
Ezt összességében jól szimbolizálja, hogy 1712 májusában III. Károly pozsonyi 
koronázási lakomáján már 11 Esterházy kapott szerepet. Pál nádor az uralkodói 
asztalnál ült, Mihály fia a magyar királyi udvarmester előkelő posztján intézke-
dett, idősebb István nevű rokona saját pohárnoka volt, a 30 étekfogó egyhatod.át 
pedig — miként 1638-ban — a család különböző ágaiból újra öt Esterházy-fiú adta, 
miközben a tíz országzászlóval bevonuló arisztokrata-ifjak között a család külön-
böző ágaiból három további Esterházy-fiú lépdelt.139 A Pozsony megyei köznemes 
1613 tavaszi egyszerű étekfogósága és bárói címszerzése u tán csaknem kereken 
egy évszázaddal mindez nehezen felülmúlható teljesítmény volt. 

bíró politikusi pályaképe (1655-1666). Doktori disszertáció. ELTE BTK Történeti Doktori Iskola. 
Bp. 2005. (Köszönöm Torna Katalinnak, hogy értekezését használhattam.) 

137 A táblázatban alkalmazott rövidítések: R P = Rákóczi Pál, B Á = Batthyány Ádám, Cs L = 
Csáky László, Z M = Zrínyi Miklós, N F = Nádasdy Ferenc, T Gy = Thurzó György, F Zs = 
Forgách Zsigmond, T Sz = Thurzó Szaniszló, E M = Esterházy Miklós, D J = Draskovics János, P 
P = Pálffy Pál, W F = Wesselényi Ferenc, E P = Esterházy Pál, ill. Ház. = házasság, Kam. = csá-
szári kamarás, TiTa = titkos tanácsos, Főls = főispán, KiTa = (magyar) királyi tanácsos, OFőM = 
országos főméltóság, K/VFk = kerületi/végvidéki főkapitány; H = birodalmi herceg. 

138 MOL, P 108, Rep. 2-3. Fasc. G. Nr. 93., vö. Die Fürsten Esterházy i. m. 265-266.: Nr. V/11. 
139 Pálffy G.: Koronázási lakomák i. m. 1096. és Kovachich, M. G. \ Solennia inauguralia i. m. 144. 



Dominkovits Péter 

GRÓF ESTERHÁZY LÁSZLÓ, 
SOPRON VÁRMEGYE FŐISPÁNJA1 

Bevezetés 

Az Esterházy család 17. századi történetére tekintve leginkább a két nádor, a 
család főnemességbe emelkedését, országos méltóságokhoz jutását, illetve a vagyo-
ni és birtokhálózat alapját megteremtő Esterházy Miklós (1583-1645),2 illetve az 
e pozíciókat nemcsak megtartó, de kiterjesztő Pál (1635-1713)3 személye és te-
vékenysége állt elsősorban az utóbbi évtizedek kutatói érdeklődésének közép-
pontjában. A tárgyalt időszakra vonatkozó történetkutatásban egyrészt első-
sorban e két személy pályaívével és tevékenységével kapcsolatban jelentek meg 
összefoglalások és résztanulmányok,4 másrészt egy tematikus vizsgálat kereté-
ben az Esterházy család 17. század közepi házassági politikája,5 illetve komple-
xitásra törekvő család- és birtoklástörténeti-birtokigazgatási összegzések ké-
szültek el.6 A megújult kutatás közepette más családtagok is a társadalom- és 
politikatörténeti vizsgálatok látókörébe kerültek. A teljesség igénye nélkül csak 
jelezném az Esterházy Miklós apjára, Esterházy Ferenc (1532-1604) pozsonyi 

1 A dolgozat a 2008. szeptember 30-án, Szalónakon (Stadtschlaining, A) a „Graf Ladislaus Es-
terházy, Obergespan des Komitats Ödenburg/Sopron" címmel tartott előadás magyar nyelvű, átdol-
gozott változata. Ezúton köszönöm meg Pálffy Gézának tanácsait és adatait. 

2 Monografikus jelleggel: Péter Katalin: Esterházy Miklós. (Magyar História sorozat) Bp. 1985.; 
István Hiller: Palatin Nikolaus Esterházy. Die ungarische Rolle in der Habsburgerdiplomatie 1625 
bis 1648. (Esterházy-Studien 1.) Wien-Köln-Weimar 1992. 

3 A korábbi kutatásokat is összefoglalva: Iványi Emma: Esterházy Pál nádor közigazgatási te-
vékenysége. (1681-1713). (A Magyar Országos Levéltár kiadványai III.: Hatóság- és hivataltörténet 
10.) Bp. 1991. 

4 A korábban jelzett összefoglalások mellett 1. pl. Hiller István: Magyar nádorválasztás és euró-
pai politika. Az 1625. évi soproni országgyűlés nemzetközi diplomáciai vonatkozásai. Soproni Szemle 
43. (1989: 1. sz.) 59-70.; Horn Ildikó: Esterházy Pál Itinerarium in Germaniam, 1653. Sic itur ad 
Astra (1989: 2-3. sz.) 21-49.; Hiller István: Az ajándékozás Esterházy Miklós nádor politikai gyakor-
latában. Aetas (1992: 3. sz.) 19-27.; S. Lauter Éva: Nádori reprezentáció a XVII. században, uo. 5-18. 

5 Fejes Judit: Az Esterházyak házassági politikája 1645 után. In: Gyermek a kora újkori Ma-
gyarországon. „adott Isten hozzánk való szeretetéből ... egy kis fraucimmerecskét nekünk". Szerk. 
Péter Katalin. Bp. 1996. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 19.) 115-166. 

6 Két reprezentatív kötet: Bollwerk Forchteinstein. Katalog der Burgenländischen Landesaus-
stellung 1993. Hrsg. Michael Jakob Perschy. (Burgenländische Forschungen, Sonderband XI.) Eisen-
stadt 1993.; Die Fürsten Esterházy. Magnaten, Diplomaten und Mäzene. Katalog der Ausstellung der 
Republik Osterreich, des Landes Burgenland und der Freistadt Eisenstadt „Die Fürsten Esterházy". 
Eisenstadt, Schloss Eszterházy 28.4. bis 31.10.95. Hrsg. Jakob Perschy - Harald Prickler. (Burgen-
ländische Forschungen, Sonderband XVI.) Eisenstadt 1995. A birtoklástörténetre legújabban: Felix 
Tobler: Die Fürst Esterházyschen Herrschaften des burgenländisch-westungarischen Raumes und ihre 
Zugehörungen vom 17. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. (Supplement zu den Burgenländischen 
Heimatblättern) Eisenstadt 2005. 



alispánra,7 illetve a Miklós nádor halála (1645) u tán a családi vagyonra vigyázó, 
a família ügyvédjeként is számon tartott Esterházy Farkasra (1615-1670) irá-
nyuló kutatásokat.8 Az egykorú magyar arisztokrácia vizsgálatának részeként 
az Esterházy család felemelkedésének, Esterházy Miklós karrierjének társadal-
mi kapcsolathálózatba ágyazott komparatív társadalomtörténeti elemzése is el-
készült.9 

Paradoxonnak is tűnhet, de Esterházy Miklós nádor második házasságá-
ból született legidősebb fiának, Lászlónak a neve legtöbbször mártírhalála mi-
att, a főúri gyászszertartásokat, funerális kul túrát és reprezentációt vizsgáló 
kutatások során kerül elő.10 O tehetségének, apjától örökölt, jól felkészült kör-
nyezetének — így az idősebb családtagoknak (Esterházy Dániel és Farkas) és 
vezető familiárisoknak (pl. Aszalay István, Eörsy Zsigmond, Kürtössy György 
vagy Rauch Dániel) — köszönhetően nemcsak családja érdekeinek, pozícióinak, 
vagyonának a védelmét kellett, hogy vállára vegye, de fiatalkora ellenére, úgy 
tűnik, teljes jogú partnere is tudott lenni a Miklós nádor politikáját folytató ún. 
„Esterházysták" arisztokrata csoportjának, például az e kör élére álló, kamara-
elnök (1625-1646), országbíró (1646-1649), majd nádor (1649-1653) Pálffy Pál-
nak vagy Batthyány I. Ádám dunántúli főkapitánynak (1633-1659).11 Az alábbi 
dolgozatban az életút egyes állomásait felvillantva Esterházy Lászlóról elsősor-
ban mint Sopron vármegyei főispánról szólnék, elsősorban abban a reményben, 
hogy ezáltal személye, tevékenysége és kapcsolatrendszere további kutatásá-
nak fontosságára felhívjam a figyelmet. 

Életrajzi vázlat 

Esterházy Miklós nádor és második felesége, Nyáry Krisztina házasságá-
ból, 1626. január l-jén született Esterházy László.12 A családjától gyakran távol 

7 Berényi László: Esterházy Ferenc alispán. Turul 73. (2000: 3-4. sz.) 93-96. 
8 Berényi László: Emlékezés egy elfelejtett Esterházyra. Turul 66. (1993: 3. sz.) 25-28. 
9 L. Pálffy Géza e számbeli tanulmányát, ill. rövidebb német változata: Uő: Der Aufstieg der 

Familie Esterházy in die ungarische Aristokratie. In: Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahr-
hundert. 28. Schlaininger Gespräche. Hrsg. Wolfgang Gürtler - Martin Krenn. (Wissenschaftliche 
Arbeiten aus dem Burgenland 128.) Eisenstadt 2009. 301-334. 

10 Ez ügyben további vizsgálatokat indukáló, alapvető összegzés: Szabó András: Végtisztesség. 
A főúri gyászszertartás mint látvány. Bp. 1989. Egy kivétel a jelzett tendenciából: Fejes J.: Az Ester-
házyak házassági politikája i. m. 115-166. 

11 Az „Esterházysták" fogalomra és a politikai körre: Péter K.: Esterházy Miklós i. m. 168-184., 
a tisztségekre Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai 1526-1848. Bp. 1988. 70., 72., 110. és 
Pálffy Géza: Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16-17. 
században. Történelmi Szemle 39. (1997: 2. sz.) 269-270. A kapcsolatrendszere: S. Lauter Éva: Pálffy 
Pál nádor levelei (1644-1653). Pálffy Pál levelei Batthyány Ádámhoz és Borbálához. (Régi magyar 
történeti források 1.) Bp. 1989.; Anna Fundárková: Tajny radca Pavol Pálfi. In: Pálfiovci v novoveku. 
Vzostup vyznamného uhorského sl'achtického rodu. Ed. Anna Fundárková - Géza Pálffy. Brati-
slava-Bp. 2003. 47-62. és Uő.: Ein ungarischer Aristokrat am Wiener Hof des 17. Jahrhunderts. Die 
Briefe von Paul Pálffy an Maximilian von Trauttmansdorff (1647-1650). (Publikationen der Unga-
rischen Geschichtsforschung in Wien 1.) Wien 2009. XV, XXVIII., XLIII-XLIV, 73., 75-78. 

12 Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírása. Bp. 1901. 107.; Uő: Az 
Eszterházy család és oldalágainak leírásához tartozó oklevéltár. Bp. 1901. 207-208.: Nr. 107. Nyáry 
Krisztina családi feljegyzései. 



lévő nádor feleségéhez intézett leveleiben folyamatosan figyelemmel kísérte a 
kis Lackó és testvérei egészségét, fejlődését.13 Miklós nádor végrendeletében 
László fia taníttatásáról is megemlékezett; az ekkor Esterházy Dániel két fiával 
együtt tanuló Lackó számára 22 éves koráig további stúdiumokat írt elő.14 Az 
ifjú tanítómestereként eddig Olasz Kolozsvári Istvánt regisztrálta a kutatás.15 

A nádor kedvenc fia (Pál) ifjúkori önéletírása szerint Esterházy Lászlót 1642-
ben, Thurzó Erzsébet halálát követően, iskoláit megszakítva hozták el Bécs-
ből.16 Bár nevével a bécsi egyetem matrikuláiban nem találkozhatunk, ez a tény 
Pál visszaemlékezésének hitelét még nem kérdőjelezi meg; 1642-ben ugyanis 
két unokatestvére, Esterházy Dániel fiai (Tamás és János) valóban e tanintéz-
mény diákjai voltak.17 Esterházy László napjainkig kevéssé ismert iskoláztatá-
sának vizsgálatához újabb adalékul szolgál, hogyl645-ben ugyancsak Ester-
házy Dániel másik két fiával (Gáspárral és Mihállyal) együtt ő is a Pázmány Pé-
ter által alapított nagyszombati egyetem extraneus hallgatói közé tartozott.18 

1645 ősze váratlan fordulatot hozott a 19 esztendős ifjú életében. A koro-
sodó (62 éves) nádor váratlan halálával vállaira rászakadt az atyai örökség min-
den terhe. Bár apja 1641-ben végrendelete végrehajtására egy több fős grémiu-
mot bízott meg (Bosnyák István veszprémi püspök, két öccse, Esterházy Dániel 
és Pál, valamint Révay László és a hű familiáris, Eörsy Zsigmond személyében), 
a fiatalkorú Lászlóra kulcsszerep hárult a testamentum végrehajtásában, min-
denekelőtt az Esterházy érdekek megóvásában.19 A legtöbb konfliktus az ambi-
ciózus rokon, Nádasdy Ferenc Vas vármegyei főispán miatt következett be. 
Nádasdy — aki rekatolizálva (1643), udvari főméltóságot nyerve (1644: kama-
rás) Esterházy László testvérével, Anna Juliannával még 1644-ben kötött há-
zasságot20 — a nádori végakarattal szemben meg akarta szerezni a kismartoni 
uradalmat, és rövid ideig pályázott Sopron vármegye főispánságára is, mikép-
pen Esterházy László kiskorúságára hivatkozva a gyámi jogot kívánt szerezni 
Esterházy István és Thurzó Erzsébet egyetlen örököse, Esterházy Orsolya és 
vagyona fölött. A rokonok (Esterházy Dániel és Farkas) és támogatóik (pl. 
Lippay György esztergomi érsek) III. Ferdinánd királynál (1637-1657) azonban 
sikerrel védték meg Esterházy László és családja érdekeit. Nádasdy nagyon rö-

13 Merényi Lajos: Eszterházy Miklós nádor levelei Nyári Krisztinához. Történelmi Tár, Új Fo-
lyam 1. (1900) 16-60. és 264-295, különösen: 36.: Nr. 32, 45.: Nr. 51 , 47^8. : Nr. 57-58, 53.: Nr. 68. 

14 A végrendeletet közli: Bubics Zsigmond - Merényi Lajos: Herczeg Esterházy Pál nádor 
1635-1713. (Magyar Történeti Életrajzok) Bp. 1895. 265-276, különösen: 268-269. 

15 Bubics Zs. - Merényi L.: Herczeg Esterházy Pál i. m. 70.; Fejes J.: Az Esterházyak házassági 
politikája i. m. 121, passim. 

16 Esterházy Pál visszaemlékezése ifjúkorára (1635-1653). In: Esterházy Pál: Mars Hungaricus. 
Sajtó alá rendezte Iványi Emma. Szerk. Hausner Gábor. (Zrínyi Könyvtár 2.) Bp. 1989. 309. 

17 Kissné Bognár Krisztina: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526-1789. (Ma-
gyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 13.) Bp. 2004. Nr. 1125-1126. 

18 A Logici után, az Extranei kategóriában „D. Ladislaus Comes Estarhazy": Zsoldos Attila: 
Matricula Universitatis Tyrnaviensis 1635-1701. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
történetéből 11.) Bp. 1990. 48. 

19 Bubics Zs. - Merényi L.: Herczeg Esterházy Pál i. m. 276.; Fejes J.: Az Esterházyak házassági 
politikája i. m. 134-138, 

20 Bessenyei József: A Nádasdyak. Bp. 2005. 70-72.; Fejes J.: Az Esterházyak házassági politiká-
ja i. m, 124. 



vid időre, átmenetileg kapott gyámi jogokat Orsolya és vagyona fölött, de az 
uradalmi javak személyzetét rögtön (még 1645-ben) az Esterházyak hűségére 
eskették fel. Cseppet sem volt indokolatlan ez a lépés, hiszen Miklós nádor ha-
lálát követően — a családi pozíciók megrendülését érzékelve — Nádasdy Ferenc 
már 1645 novemberében megkísérelte a kismartoni uradalmat magához válta-
ni; decemberben 314.000 forintot ígért a jószágért, és a részletfizetést is meg-
kezdte. De miképpen már 1645 őszén a soproni főispáni szék,21 úgy hosszan el-
húzódva 1648-ban királyi adomány révén — immár az ország testébe inkor-
porálva — a kismartoni uradalom is Esterházy László kezére jutott . A kiterjedt 
Esterházy-Nádasdy vagyonviták újabb kutatásokat igényelnek; ám az bizo-
nyos, hogy 1646-1647 folyamán a két főnemesi ház Pálffy Pál és Batthyány 
Ádám közvetítésével többször is egyezkedett, amelyből Nádasdy Ferenc jelen-
tős anyagi kárpótlással került ki.22 A Nádasdy Ferenccel szembeni birtokkonf-
liktusok azután valójában Esterházy László egész további életét végigkísérték.23 

A családtörténeti összegzés szerint Esterházy László társadalmi presztí-
zse folyamatosan nőtt; 1647. június 16-án, a trónörökös IV Ferdinánd pozsonyi 
koronázási szertartásán Horvátország zászlaját vitte. Az uralkodó, III. Ferdi-
nánd király pedig ekkor őt aranysarkantyús lovaggá ütötte.24 1648-ban a győri 
végvidékhez tartozó Pápa főkapitányi tisztét kapta meg, amelyet korábban Ist-
ván bátyja is viselt.25 1649 tavaszán császári kamarásként Szikra falunál vám-
privilégiumot kapott III. Ferdinándtól,26 mely címet még 1647. január l-jén 
nyerte el.27 

Az Esterházy Miklós nádor politikáját folytató ún. „Esterházysták" kö-
zött számon tartott László politikai tevékenysége önálló kutatásokat kíván. A 

21 Nádasdy Esterházy Lászlóhoz írott levelében egyrészt fájlalta az Esterházy familiárisok 
„hozzám való kedvetlenségeket", másrészt tagadta, hogy Lászlóval szemben Sopron vármegye főispá-
ni hivatalát meg akarta volna szerezni. Magyar Országos Levéltár, Budapest (a továbbiakban MOL); 
P 124, Esterházy család hercegi ágának levéltára (Esterházy es. lt.), Esterházy László levelezése, 8. 
köt. Nr. 782., Nádasdy Ferenc Esterházy Lászlóhoz, Sárvár, 1645. okt. 13. 

22 Bubics Zs. - Merényi L. : Herczeg Esterházy Pál i. m. 78-79.; Fejes J.\ Az Esterházyak házas-
sági politikája i. m. 128-133.; Tabler, F.: Die Fürst Esterházyschen Herrschaften i. m. 15.; Torna Ka-
talin: Gróf Nádasdy Ferenc országbíró politikusi pályaképe (1655-1666). Doktori disszertáció. ELTE 
BTK Történeti Doktori Iskola. Bp. 2005. 46. Ezúton köszönöm meg Torna Katalinnak, hogy munká-
ját használhattam. A kismartoni uradalom adománylevele: MOL A 57, Magyar kancelláriai levéltár, 
Libri regii (a továbbiakban A 57) Vol. 10. pp. 160-164., Bécs, 1648. szept. 20. Kiadva: Libri Regii / Ki-
rályi Könyvek 1527-1918. Összeáll. Vissi Zsuzsanna et al., MOI^-Arcanum CD-ROM. Bp. 2006. (to-
vábbiakban: LR CD-ROM 2006) Nr. 10128. Batthyány Ádám Nádasdy Ferenccel atyafiságos meg-
egyezésre szólította fel Esterházy Lászlót: MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László lev., 3. 
köteg Nr. 251., Batthyány Ádám Esterházy Lászlóhoz, Lak, 1647. júl. 7. 

23 Pl. a büdöskúti (Stinkenbrunn, ma Steinbrunn, A) javak miatt Nádasdy Esterházy halálát 
megelőzően is panaszkodott Pálffy Pál nádornál: MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László lev., 
10. köt. Nr. 994., Pálffy Pál Esterházy Lászlónak, Pozsony, 1652. júl. 30. 

24 Eszterházy J.\ Az Eszterházy család i. m. 107. A zászló fennmaradt eredetije napjainkban 
Fraknó (Forchtenstein, A) várában, a herceg Esterházy család kincstárában látható. 

25 A korabeli Pápára: Szakály Ferenc: Pápa a török korban. In: Tanulmányok Pápa város törté-
netéből a kezdetektől 1970-ig. Szerk. Kubinyi András. Pápa 1994. 125-200. 

26 MOL A 57, Vol. 10. pp. 398-400., Pozsony, 1649. máj. 29., kiadva: LR-CD-ROM 2006. Nr. 
10203. 

27 Österreichisches Staatsarchiv, Wien; Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Hofarchive, Obersthofmeister-
amt, Sonderreihe, Kart. 19. Bd. 1. p. 172. és uo. Oberstkämmereramt Reihe F. C 2. p. 8. 



fiatal főrend nemcsak a tárgyalt időszak országgyűlésein vett részt (Pozsony 
1646/47, 1649), de birtokközpontjaiból indulva a Magyar Királyság fővárosán, 
Pozsonyon kívül a Habsburg Monarchia több politikai centrumában (elsősor-
ban Bécsben, másodsorban Prágában) is többször megfordult. Levelezésének 
összegyűjtése, kiterjedt kapcsolatrendszerének vizsgálata a jövő feladata. E ku-
tatás fontosságát jól érzékelteti egy Aszalay Istvánhoz írott levele, mely szerint 
ő is részt vett az 1645. évi linzi béketárgyalásokon, ahol személyesen találko-
zott I. Rákóczi György erdélyi fejedelem egyik követével, Nyáry Bernáttal.28 A 
politikai vezető elitbe való tartozását egyértelműen jelzik Pálffy Pál és Batthyány 
Ádám hozzá intézett levelei, valamint Rákóczi Zsigmond kapcsolatkeresése is. 

Esterházy Miklóst általában nagyon tudatos házassági politikai jellemez-
te, ez határozta meg László fia magánéletét is. László későbbi feleségét, gróf 
Batthyány Ádám és Formentini Aurora 1633. március l-jén született Eleonóra 
leányát, minden bizonnyal még az 1640-es évek elején apja választotta ki. A ná-
dor halálát követően a közbejött konfliktusok ellenére mindkét család nagy re-
ményeket fűzött e frigyhez. A kézfogóra és gyűrűváltásra 1649 októberében 
Rohoncon került sor, míg az esküvőt 1650. február 6-án ugyanott tartották.29 A 
két főrendi család presztízsküzdelmeitől sem mentes esküvő népes meghívott-
jai közé Batthyány Ádám 1649. december eleji levelében a Sopron vármegyei 
elit egy fontos tagját, Nádasdy Ferenc primarius familiárisának avagy főember 
szolgájának nevezett szervitorát, Bezerédy György későbbi alispánt is meghív-
ta.30 A vármegye rendjei azután Bezerédyt választották a törvényhatóság képvi-
seletére, melynek ajándékát az ünnepi rendezvényen ugyancsak résztvevő Czi-
ráky Ádám alispán már január végén beszerezte, és azt soproni házában őriz-
te.31 Sajnos jelenleg nem ismert, hogy a vármegye képviselője konkrétan mivel 
ajándékozta meg a fiatal arisztokrata párt, de az 1648 és 1650 közötti számadás 
kivonataiból kiderül, hogy a rendek Esterházy László esküvőjére pro honorario 
100 tallért fordítottak.32 

A töretlen karrier jeleként a családhoz és a fiatal arisztokratához hű Asza-
lay István 1652 áprilisában örömmel köszöntötte Esterházy Lászlót abból az al-
kalomból, hogy III. Ferdinánd magyar királyi tanácsosnak nevezte ki, és ez al-
kalomból azt kívánta neki, hogy Esterházy még sokáig szolgálhassa Őfelségét, a 
címet pedig hazája javára és családja becsületére hosszú ideig viselhesse.33 

28 MOL E 168, Magyar Kamara Archívuma, Aszalay István iratai, 1. d., 1. Tétel, Nr. 240. Ester-
házy László Aszalay István királyi biztosnak, h. n. 

29 Fejes J.: Az Esterházyak házassági politikája i. m. 139-141.; Koltai András-. Egy főúri lakoda-
lom előkészületei (Esterházy László és Batthyány Eleonóra menyegzője Rohoncon 1650-ben). Lym-
bus: Magyarságtudományi forrásközlemények 1. (2003) 117-135. 

30 MOL P 57, Bezerédy család levéltára (a továbbiakban Bezerédy es. lt.), Fasc. 9. VIII. Nr. 
10-11., Batthyány Ádám Bezerédy Györgyhöz, Rohonc, 1649. dec. 8. és dec. 16. Bezerédyre 1. Domin-
kovits Péter: Földesúri familiáris, vagy megyei hivatalviselő? Bezerédy György soproni alispánsága 
(1655-1662) Fons 12. (2005: 3. sz.) 127-161. 

31 MOL P 57, Bezerédy es. lt., Fasc. 9. VIII. Nr. 12., Cziráky Ádám Bezerédy Györgyhöz, Sop-
ron, 1650. jan. 28. 

32 Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (a továbbiakban SL); Sopron vármegye Levéltára 
(SVMLt), Sopron vármegye nemesi közgyűlésének iratai (Acta Congregationalia), 1. d., Pallium 1648. 

3 3 MOL P 124, Esterházy cs. lt., Esterházy László levelezése, 3. köteg Nr. 228., Aszalay István 
Esterházy Lászlóhoz, Nyék, 1652. ápr. 9. 



Mint már említettem, a sors paradoxona, hogy e fényesen induló karrier 
(azaz a főnemesi politikai elitbe történő gyors integráció) után Esterházy Lász-
ló nevét fiatalon, mindössze 26 éves korában bekövetkezett hirtelen halála tet-
te leginkább ismertté. Unokatestvéreivel, Esterházy Dániel két fiával (báró Es-
terházy Tamás lévai vicekapitánnyal és Gáspár csallóközi hadnaggyal), továbbá 
báró Esterházy Pál gyarmati kapitányságot viselt Ferenc fiával együtt ő is el-
esett 1652. augusztus 26-án, a Bars megyei Vezekénynél a portyázó, fogolysze-
dő oszmánokkal szembeni csatában.34 Az Esterházy családnak a korban is ki-
emelkedő véráldozatát 1652. november 26-án, Nagyszombatban a família hír-
nevét még inkább megerősítő nagyszabású gyászszertartás követte. Esterházy 
László fiatal özvegye, Batthyány Eleonóra csupán két évvel élte túl urát, 1654. 
október 21-én Németújvárott temették el; utóduk nem volt.35 

Sopron vár-megye élén - konfliktusok és feladatok 

1645. november 9-én gróf Esterházy László és az Esterházy család legidő-
sebb, legtekintélyesebb tagja, Esterházy Dániel közös levélben értesítették Sopron 
vármegye rendjeit Miklós nádor, egyúttal a vármegye egykori főispánja (1626-1645) 
Nagyhöflányban, 1645. szeptember 11-én bekövetkezett haláláról, és meghívták 
őket december 11-ére Nagyszombatba, a jezsuita templomban megtartásra kerülő 
temetésre. A vármegye rendjei a november 27-én, Szentmiklós mezővárosban tar-
tott közgyűlésükön a törvényhatóságnak a gyászszertartáson történő képviseleté-
re Cziráky Ádám alispánt és az „Esterházysták" másodvonalában számon tartott 
Viczay Ádámot jelölték ki.36 

A fenti levél keltezésekor a 19 éves Esterházy László már Sopron várme-
gye főispánja volt. III. Ferdinánd király ugyanis atyja halálát követően, annak 
érdemeit kiemelve — egyúttal mások kérését támogatva — 1645. szeptember 
25-én kinevezte őt Sopron vármegye főispánjává.37 (Kiskorú arisztokratát ko-
rábban is neveztek ki vármegyei főispánnak. A térségből talán a legismertebb 
eset Nádasdy II. Ferenc fiáé, Pálé volt, akit 1604-ben tették Vas vármegye főis-
pánjává, de csak nagykorúságával 1610-ben iktatták be a hivatalba.)38 A hivata-
li eskü letételére és a főispáni beiktatásra a családi tanács legidősebb tagja, Es-
terházy Dániel, illetve a vármegye legtekintélyesebb birtokosa, Nádasdy Ferenc 

34 Újabban 1. Berényi IAszló\ A vezekényi csata. Turul 74. (2001: 1-2. sz.) 21-31. és J. Újuáry 
Zsuzsanna: „De valamíg ez világ fennáll, mindennek szép koronája fennáll" A vezekényi csata és Es-
terházy László halála. Hadtörténelmi Közlemények 119. (2006: 4. sz.) 943-972. 

35 Eszterházy J.: Az Eszterházy család i. m. 107-108. 
36 SL SVMLt, Acta Congregationalia, 1. d., Fraknó, 1645. nov. 9., uo. Sopron vármegye nemesi 

közgyűlésének jegyzőkönyvei (a továbbiakban SVM Prot) 1634-1651. fol. 68r-v. Győr vármegyéhez 
küldött meghívólevelükre 1. Hegedűs Zoltán - Szabó Zoltán: Győr vármegye nemesi közgyűlési és 
törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái. IV 1638-1650. Győr 2007. Nr. 427. 

37 SL SVMLt, Acta Congregationalia, 1. d., Linz, 1645. szept. 25.; MOL A 57, Vol. 9. pp. 
652-653., kiadva: LR CD-ROM 2006. Nr. 9472. A kérdéskörre vö. Fallenbüchl Zoltán: Magyarország 
főispánjai 1526-1848. Bp. 1994. 96. és Felix Tobler: Die fürstliche Linie der Esterházy als Ober-
gespane und Erbobergespane des Komitates Odenburg/Sopron. Soproni Szemle 62. (2008: 2. sz.) 
207-210. 

38 Bessenyei J.: A Nádasdyak i. m. 60. 



jelenlétében, 1646. február 26-án, Sopron vármegye Nagylózs mezővárosban 
tartott közgyűlésén került sor.39 

Az új főispán tevékenysége során a vármegyei hivatalviselők első tisztújí-
tását 1646. április 4-én, a Szentmiklós mezővárosban lefolytatott közgyűlésben 
tartot ták meg.40 Már e restauráció hátterében megtalálható egy elhúzódó konf-
liktus, nevezetesen a vármegyevezetés fölötti főúri befolyásolás, akarat- és érdek-
érvényesítés. A fiatal főispánnal, illetve az Esterházy család érdekeivel szemben 
Nádasdy Ferenc itt is határozottan fellépett, és a vármegye vezetésére egyértel-
műen meghatározó befolyást kívánt elérni. Az 1646. áprilisi közgyűlést megelő-
zően, vezető familiárisai egyikéhez, a képviseletét Vasban és Sopronban több-
ször ellátó Vitnyédy Jánoshoz írott instrukciójában az alispáni tiszttől a szolga-
bírói hivatalokig bezáróan, személyre szólóan sorolta fel kívánságait:41 

1.) Cziráky Ádámot mindenképpen — legalább a következő országgyűlésig — 
meg kell tartani az alispáni székben. 

2.) Minthogy a rábaközi szolgabírói tisztségekre (e két, sok munkával járó 
hivatalra) kandidáltakról őt senki nem tudósította, azért megbízottja 
senkire sem adhatja le voksát. 

3.) Míg a meglévő szolgabírói karból Szántóházy József személyéhez to-
vábbra is ragaszkodott, az egykor familiárisi körébe tartozó Beleznay 
Ferencet nem szívesen látta e tisztben. Megítélése szerint Ő már eddig is 
sok kárt okozott a Nádasdy család érdekeinek. Helyette inkább a Sop-
ronban lakó Fenessy Mihályt szerette volna a szolgabírói karban látni. 

Végül a vármegyei tisztikar összetételének kérdésében Nádasdy legsúlyo-
sabb kitétele a következő volt: amennyiben akár az új főispán, akár a vármegye 
rendjei Eörsy Zsigmond személyében látnák a megfelelő alispánt — aki nem-
csak Esterházy Miklós nádor, majd László hű familiárisa volt, de 1643-tól há-
rom esztendőn át folyamatosan Sopron vármegye alispáni hivatalát is viselte, 
ezt megelőzően pedig 1642-ben a vármegye egyik országgyűlési követe volt42 —, 
akkor Vitnyédynek ezzel a jelöléssel szemben Nádasdy nevében ellent kell mon-
dania, sőt tiltakoznia. E tiltakozást rögtön azzal a kitétellel kell jegyzőkönyvez-
tetnie, hogy Eörsy megválasztása esetén Nádasdy személyében a megye legna-
gyobb birtokosának a véleményét hagynák figyelmen kívül. Minthogy a várme-
gye rendjei végül Cziráky Ádámot választották meg az alispáni hivatalra, ez 
utóbbira nem került sor. (Ennek ismeretében már szinte természetes, hogy 

39 SL SVMLt, Acta Congregationalia, 1. d., Bécs, 1645. szept. 25 , ill. a dokumentum hátirata, 
valamint uo. SVM Prot. 1634-1651. fol. 69r. 

40 Erről a restaurációról: SL SVMLt, SVM Prot 1634-1651. fol. 69v. 
41 MOL P 57, Bezerédy cs. I t , Fase. 9. VII. Nr. 9. Nádasdy Ferenc instrukciója Vitnyédy János-

nak, Sopron vármegye közgyűlésére, Keresztúr, 1646. ápr. 3. Az instrukciót lelőhely nélkül közölte: 
Nagy Imre: Gróf Nádasdy Ferenc két utasítása (1646 és 1651). Századok 5. (1871: 1. sz.) 52-56, vö. 
még Hetyéssy István: Sopron vármegye 1646. évi tisztújító közgyűlésének előzményei és Nádasdy Fe-
renc. Soproni Szemle 25. (1971: 3. sz.) 269-271. Vitnyédy István ügyvéd apjára, a Nádasdy család 
több generációját szolgáló udvarbírói tisztre, vezető familiárisi posztra emelkedett Vitnyédy Jánosra 
(1574-1648): Payr Sándor: Muzsaji Wittnyédy István soproni prókátor és evangélikus főember. Bp. 
1906. 4-6. 

42 Hiller István-. Politikai környezetváltozás és alkalmazkodóképesség. Eörsy Zsigmond különös 
alispánsága Sopron vármegyében. Soproni Szemle 54. (2000: 1. sz.) 5-18. 



Nádasdy nemcsak a vármegyevezető hivatalviselőkre, hanem mind 1646-ban, 
mind 1649-ben a vármegye országgyűlési követeinek instrukciójába is hangsúlyo-
san bele kívánt szólni.43 A vármegye képviseletét az 1646. május 1-jére, Pozsonyba 
összehívott diétán Kisfaludy István és Darás István jegyző, az 1649. január 25-re, 
ugyancsak Pozsonyba összehívott országgyűlésen pedig Darás István és a Ná-
dasdy Ferenc familiárisi köréhez tartozó Körbey György esküdt látta el.44) 

Az 1646. április 4-i tisztújítás jegyzéke elárulja: a tisztviselők kiválasztá-
sában végül Nádasdy érdekei érvényesültek. Míg egyes törvényhatóságokban, 
így a távoli Abaújban az éves restauráció gyakorlata érvényesült, ez Sopron 
vármegye esetében szokatlan jelenség volt. így nem kizárt, hogy az Esterházy-Ná-
dasdy-féle hatalmi rivalizálás is közrejátszott a következő év őszén megtartott, 
újabb tisztújításban. Az 1647. november 4-én, ismét Szentmiklóson végbement 
restauráción a vármegye rendjei Cziráky Ádámot hivatalában ugyan megújítot-
ták, de a Nádasdy-hű Szántóházy helyett a szolgabírói karba esküdti tisztből a 
büki kisnemes, Ebergényi János emelkedett. Sőt ú j hivatallal bővült a törvény-
hatósági apparátus: a vármegye legnagyobb nyugati járása megosztásra került, 
az így kialakult kerület élére a ruszti mezővárosi elithez tartozó polgárt, Natl 
Lipótot alszolgabíróvá választották. Ekkor nyerte el a vármegye királyi adósze-
dői hivatalát a korábban Sopron városi karriert befutó Vittnyédy István.45 

A vármegyevezetés fölött így kialakult bipoláris hatalom okozta, hogy az 
1651. októberi tisztújításon Esterházy László a hivatali elődei sorából — hiva-
talviselése miatti bárói címe (Tabulae Regiae Baronum) révén is — kiemelkedő, 
magnificus titulusú,46 kitűnően képzett Cziráky Ádám alispánt (1646-1651) a 
17. századi vármegyekormányzatban példátlanul, az alispáni hivatalból lemon-
dásra kényszerítette. Minthogy a restaurációs közgyűlések rövid és száraz fel-
jegyzésein kívül alig ismert a törvényhatóságot működtető vármegyevezető elit ki-
választásának és hivatalba juttatásának folyamata, talán az eseti konfliktuson túl-
menő tanulságokkal is szolgálhat Cziráky megbuktatásának és az elhúzódó resta-
uráció lefolytatásának vázlatos rekonstrukciója, ami Sopron vármegyében egyér-
telműen a megye nagybirtokos arisztokráciájának a vármegyei tisztikar össze-
tételére gyakorolt meghatározó befolyását példázza. 

A Nádasdy Ferenc számára (is) elfogadható vármegyei alispán lecserélése 
valószínű, hogy már 1650 során mind Esterházy László rokonai (Esterházy'Dá-
niel és Farkas), mind apósa (Batthyány Ádám), mind pedig egyik vezető famili-
árisa (Eörsy Zsigmond) tanácsai révén megérett a fiatal főispánban. A várme-
gyei vezető tisztből visszaszorult Eörsy nem szimpatizált hivatali utódával; 

4 3 1649-ben Bezerédy György látta el Nádasdy Ferenc közgyűlési képviseletét. Instrukciója: 
MOL P 57, Bezerédy es. lt., Fasc. 9. VII. Nr. 10., Keresztúr, 1649. jan. 17. 

44 Tatjana Guszaroua: A 17. századi magyar országgyűlések résztvevői. Levéltári Közlemények 
76. (2005: 2. sz.) 120.; Sümeghy Dezső - Dominkovits Péter: Sopron vármegye követei a rendi ország-
gyűléseken (1580-1848). Arrabona: Múzeumi Közlemények 45. (2007: 2. sz.) 15-16. A regalisok: SL 
Sopron Város Levéltára (a továbbiakban SVLt), Lad. X. et K. Fasc. 2. Nr. 83-84. Az országgyűlésekre 
újabban: Bérenger, Jean - Kecskeméti Károly: Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon 1608-1918. 
Bp. 2008. 72. 

45 SL SVMLt, SVM Prot. 1634-1651. fol. 72r. (Szentmiklós, 1647. nov. 4.); Payr S.: Muzsaji 
Wittnyédy István i. m. 16. 

46 SL SVMLt, Acta Congregationalia, 1. d. Pallium 1650. 



1650 augusztusában urá t kifejezetten arra kérte, vigyázzon az alispánnal, és 
amikor az Esterházyhoz megy, ő is szeretne jelen lenni. Nem zárható ki, hogy ő 
állt Esterházy László Cziráky vagyoni ellehetetlenítését célzó szándéka mögött. 
Eörsy ugyanis a fiatal főispánt folyamatosan bíztatta, hogy a csekély fekvőbir-
tokkal rendelkező Czirákytól a még Esterházy Miklóstól kapott gyiróti zálog-
birtokot — a patrónus-kliensi viszonyban oly fontos birtoklási formát — váltsa 
vissza.47 (1651-ben a birtok Cziráky tulajdonában történő megmaradásáért a 
később őt ítélőmesterként maga mellé emelő Pálffy Pál nádor is szót emelt 
Esterházynál.) 

A főispán és az alispán között kitört konfliktusról csak közvetetten, az ese-
mények megtörténte után értesülhetünk. 1651. április 15-én, vármegyei törvény-
szék tartását követően, Esterházy főispán bejelentette Cziráky hivatali lemondá-
sát, ami a teljes tisztikar valedicalasát vonta maga után. Esterházy László erről 
másnap rögtön értesítette Batthyány Ádámot, majd a megyén belül fennálló hatal-
mi viszonyok elismeréseként Seibersdorfba ment, hogy Nádasdyval megtárgyalják 
a törvényhatóság helyzetét.48 Batthyány válaszlevelében fölöttébb helyénvalónak 
tartotta, hogy Ésterházy a „nehezet jó rendben hozni kívánja", és a hivatalok kö-
zött a nótáriusságra Horváth Ferencet ajánlotta.49 

Ám az események túlhaladtak Batthyány javaslatán. Esterházy a Nádas-
dyval folytatott megbeszélés után rögtön írhatott Czirákynak, aki április 21-én fö-
löttébb öntudatos levélben utasította vissza a főispán sorait. Teljességgel nem fo-
gadta el, hogy egy közeli közgyűlést kihirdetvén Esterházy — és esetlegesen több 
főúr — távollétében történjék meg hivatali lemondása, ugyanis nemcsak az alispá-
ni hivatal alól kell felmentést nyernie, de lemondása jeléül a vármegye pecsétjét és 
más requisitumokat is a főispánnak kell átadnia, azt más kezébe nem teheti le. 
Személyéhez, tisztségéhez és a vármegyei rendekhez ennyire méltatlan módon 
nem kívánt távozni hivatalából („...ha töb nemis egj Deo gratias hogi sem 
valahani nemes ember inkab megh nemullion, s ezzel haza menjen..."), és az ef-
féle lemondatás utáni tisztújítást sem tartot ta megfelelőnek, így e célból a köz-
gyűlés összehívását nyíltan visszautasította. Az Esterházy által kiválasztott új 
alispán, a család egyik bizalmasa, Aszalay István személyével egyetértve ugyan-
akkor magának kiskaput is hagyott: ha Aszalay nem vállalná vagy kamarai 
szolgálatba állna, úgy ő is visszavehetné a hivatalt.50 E sorok, továbbá Nádasdy 
Ferenc Esterházy számára írt válaszlevele — melyben a főispán és Cziráky mel-
lékelt levelére érthetően az általa támogatott alispán kérését akceptálva rea-
gált — felhívják a figyelmet arra, hogy Aszalay neve az alispáni tisztre már ko-

47 Eörsy javaslata szerint Esterházynak 6480 forintot kellett volna a visszaváltásra kifizetnie, 
amit a főúr letett, szolgabíró jelenlétében a megintés megtörtént, de Cziráky nem vette fel. MOL P 
124, Esterházy es. lt., Esterházy László lev., 6. köteg Nr. 540-541., Eörsy Zsigmond Esterházy László-
hoz, Geresd, 1650. júl. 9., Peresznye, 1650. aug. 6. 

48 MOL P 1314, Batthyány es. lt., Missiles Nr. 12252. Esterházy László Batthyány Ádámhoz, 
Kismarton, 1651. ápr. 16. 

49 MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László lev., 4. köteg Nr. 344., Batthyány Ádám Es-
terházy Lászlóhoz, Rohonc, 1651. ápr. 19. 

50 MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László lev., 5. köteg Nr. 452., Cziráky Ádám Ester-
házy Lászlóhoz, Sopron, 1651. ápr. 21. 



rábban felvetődhetett. Sőt valószínű, hogy az ő kandidálása válthatta ki Czi-
ráky lemondását („...az en varmegiembe[n] ha előb candidalnek, hogy se[m] az 
tiztuiselők buczuznak, tiztuiselőket nem találnék...").51 Esterházy további sze-
mélyi kérdéseket érintve apósát is folyamatosan értesítette a megyevezetés vál-
ságáról (ha a vármegye rendjei jegyzőt nem jelölnek, úgy majd ő nevez ki vala-
kit e tisztségre, és ha szükséges, hasonló határozottsággal lép fel az adószedő 
személye kapcsán is).52 

1651 április-májusa fordulóján mind a főispán, mind fontos tanácsadója, 
Esterházy Dániel írásban (vagy szóban) többször is tárgyaltak Czirákyval, aki 
május 2-án a főispánhoz elküldte a szolgabírói tisztekre javasolt személyek 
jegyzékét; ez azonban sajnos jelenleg nem ismert. Az alispáni hivatalra számá-
ra a legalkalmasabbnak továbbra is Aszalay tűnt , de figyelmeztetnie kellett Es-
terházyt, hogy ő többek szerint Sopron megyében örökös birtokkal nem rendel-
kezik, és ha ez így van, e tisztre nem is kandidálható. (Ezzel kapcsolatban nem 
szabad feledni, hogy korábban Esterházy Miklós hasonlóképpen tette meg a 
vármegye alispánjává bizalmasát, Eörsy Zsigmondot.) A választás kapcsán fel-
merülő konfliktus lehetőségét jelezve inkább Bezerédy György, mankóbüki Hor-
váth György és Szalay Gábor személyét tartotta alkalmasabbnak - ha Nádasdy 
egyikük ellen sem emel tiltást. Némi gesztust mégis tett azáltal, hogy a Nádasdy 
birtokigazgatóságából jövő Récsey Györgyöt és az Esterházy bizalmas Eörsy 
Zsigmondot az alispáni hivatalra történő jelöléstől életkoruk miatt egyaránt el-
utasította. Megítélése szerint május során már sor kerülhetne a tisztújításra 
(15-én vagy 22-én), de azt megelőzően Széplakon — a Nádasdy Ferenchez hű, 
vármegyei bene possessionatus nemességhez tartozó Megyery Zsigmond birtokán 
— a jegyzői tiszt betöltése miatt tanácskozást kellene tartani.53 

Mindezek után már úgy tűnt, hogy május során végbemehet a rég áhított 
tisztújítás,54 de jelenleg még ismeretlen okból — nem lehetetlen, hogy éppen a 
jegyző személye miatt — ez őszre tolódott.55 Vas és Sopron vármegyék közgyűlé-
seinek összehangolása miatt végül Cziráky október 10-ét vagy november 6-át ja-
vasolta — Esterházy László feltétlen jelenlétéhez továbbra is ragaszkodva — a 
tisztújításra.56 Szeptember végén az alispánságra jelölt személyek körét a család 
ügyvédjeként is számon tartott Esterházy Farkas határozottan minősítette. Asza-

51 MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László lev. Nr. 813, Nádasdy Ferenc Esterházy 
Lászlóhoz, Seibersdorf, 1651. ápr. 22. Nádasdy Aszalay esetleges kamarai hivatalát („kamarássága") 
nem tartotta véglegesen kizáró oknak: uo. Nr. 823, Seibersdorf, 1651. ápr. 23. 

52 MOL P 1314, Batthyány cs. I t , Missiles Nr. 12254, Esterházy László Batthyány Ádámnak, 
Kismarton, 1651. ápr. 23. 

53 MOL P 124, Esterházy cs. l t , 5. köteg Nr. 453, Esterházy László lev, Cziráky Ádám Ester-
házy Lászlóhoz Sopron, 1651. máj. 2. 

54 A május 22-i restauráció előkészületeiről: MOL P 124, Esterházy cs. l t , Esterházy László 
lev, 5. köteg Nr. 454-455, Cziráky Ádám Esterházy Lászlóhoz, Sopron, 1651. máj. 7 , 9 , uo. Nr. 824, 
Nádasdy Ferenc Esterházy Lászlóhoz, Seibersdorf, 1651. máj. 9. (Nádasdy a jelöltekhez kismértékben 
szólt hozzá: a Rábaközben Jobbakat szeretnek, de szűk az ember...") 

55 A nyári munkák miatt ez nem is lehetett aktuális, szeptember elejétől újra napirendre ke-
rült: MOL P 124, Esterházy cs. l t , Esterházy László lev, 5. köteg Nr. 456-457. Cziráky Ádám Ester-
házy Lászlóhoz, Sopron, 1651. szept. 9 , 16. 

56 MOL P 124, Esterházy cs. l t , Esterházy László lev. 5. köteg Nr. 458, Cziráky Ádám Ester-
házy Lászlóhoz, Dénesfa, 1651. szept. 23. 



lay alispánságát az Esterházy famíliára nézve fölöttébb hasznosnak vélte, míg 
Bezerédy személyét egyértelműen elutasította. A család szempontjából megfe-
lelő alispán eredményes megválasztása miatt célszerűnek T i t ta, hogy a tisztújí-
táson Esterházy Dániel is megjelenjen.57 A bizalmat vesztett Cziráky nem kí-
vánta magát az alispáni hivatalra jelöltetni, ő majd Pálffy Pál nádor ítélőmeste-
reként, immár országos igazságszolgáltatási pozícióból marad kapcsolatban a 
főispánnal és a vármegyei tisztikarral. 

Sopron vármegye hivatalos körlevele szerint az 1651. október 10-i tisztújí-
táson az alispáni tisztre végül Aszalay Istvánt, Ráttky Györgyöt, Szalay Gábort 
és mankóbüki Horváth Györgyöt kandidálták.58 (Közülük Ráttky György egyér-
telműen Nádasdy familiáris volt, és valószínű, hogy Szalay is közéjük tartozott.) 
Habár Esterházy László legbefolyásosabb támaszai legszívesebben Aszalayt lát-
ták volna ebben, a számára valójában szerény tisztségben, az alispáni hivatalt 
mankóbüki Horváth György nyerte el, és ő viselte azután 1651 és 1656 között.59 

A politikai pragmatizmus uralta restaurációról Esterházy szűkszavúan tudósí-
totta Batthyány Ádámot: „itten megh czinalánk az vice ispánt; az evangelicusok 
voxa szerent Horváth György lesz, kiről nem irok többet..."60 Érdemes kiemelten 
hangsúlyozni, hogy a katolikus felekezetválasztást saját uradalmaiban még a 
vármegyei tisztségviselők segítségével is támogató Esterházy László — a riválisa 
emberének számító alispán leváltása terén — végül a vármegye evangélikus 
rendjeinek segítségével érte el akaratát. Nádasdy Ferenc a restauráción ugyan-
akkor nem vett részt, bár őt részletes instrukcióval ellátott főember szolgái kép-
viselték, személyük és tevékenységük jelenleg azonban még nem ismert.61 

A Magyar Királyság nyugat-dunántúli vármegyéi a 17. században a helyi 
nemesi társadalom szervezése, jogszolgáltatási tevékenységükkel történő stabili-
zálása mellett az adó- és közigazgatás nagyon fontos középszintű igazgatási szer-
vei voltak. Az adók rendszeres beszedésén, továbbításán kívül törvény által sza-
bályozott ingyenmunkával és fuvarral részt vettek a végvárrendszer fenntartá-
sában, az átkelők őrzésével és inszurrekciókkal pedig korlátozott területvédelmi 
feladatokat is elláttak.62 A kiterjedt vármegyei feladatkörök mégoly vázlatos is-
mertetése persze messze túllépné a rendelkezésre álló kereteket, így a továbbiak-

57 MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László lev., 2. köteg Nr. 173., Esterházy Farkas Es-
terházy Lászlóhoz, Galánta, 1651. szept. 25. 

58 SL SVLt, Lad. XVIII. et S., Fasc. 1. Nr. 38., Völcsej, 1651. szept. 30. Sajnos a korábbi kandi-
dátus-jegyzékek jelenleg nem ismertek, de Nádasdy úgy vélte, hogy a nézeteltérések elkerülése vé-
gett a korábbi jelöltek közül egyeseket célszerűbb lenne kihagyni, másokkal helyettesíteni. MOL P 
124, Esterházy es. lt., Esterházy László lev. Nr. 816., Nádasdy Ferenc Esterházy Lászlóhoz, Seibers-
dorf, 1651. szept. 20. 

59 Horváth utóbb Esterházy parancsait következetesen végrehajtó alispán lett. MOL P 124, Es-
terházy es. lt., Esterházy László lev., 6. köteg Nr. 605-606., Horváth György Esterházy Lászlóhoz, 
Újkér, 1651. nov. 2., nov. 28. 

60 MOL P 1314, Batthyány es. lt., Missiles Nr. 12256. Esterházy László Batthyány Ádámhoz, 
Szentmiklós, 1651. okt. ll.(?) A következő fennmaradt levele sem szól részletesebben. Uo. Nr. 12257. 
uők., Kismarton, 1651. okt. 22. 

61 MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László lev. Nr. 818., Nádasdy Ferenc Esterházy 
Lászlóhoz, Seibersdorf, 1651. okt. 5. 

62 Vö. Dominkouits Péter: A rendi jogok védelmezője - a központi utasítások végrehajtója: a 17. 
századi magyar vármegye. Századok 139. (2005: 4. sz.) 855-888. 



ban a vármegye közigazgatási tevékenységének részletes ismertetése helyett 
csupán egy-két súlypontot jelzek Esterházy László főispánsága idejéből. 

Sopron vármegye az adófizetés terén már Esterházy Miklós főispánságától 
jelentős hátralékokat halmozott fel,63 amelyet folyamatosan göngyölt magával a 
vármegyei adminisztráció. Egy 1649. decemberi, a Magyar Kamara által készí-
tett kimutatás szerint még az 1625/26. adóévből 444 köböl terménnyel, 1629-ből 
444 forint adótartozással rendelkezett a vármegye. Récsey Bálint alispánságának 
esztendeiből (1629-1637) az ingyenmunka pénzbeni megváltása miatt 50 forint-
tal tartoztak az egykori alispán örökösei. Ugyancsak az ingyenmunka pénzbeni 
kifizetése okán, Récseyvel jelentős részben átfedő időszakból, az 1631-1636 kö-
zötti évekből Chernel Mihály 235 forint 15 dénáros hátralékkal bír. A legnagyobb 
adótartozást az 1647. és 1648. adóévek után Vittnyédy István dikátor halmozta 
fel; csak a megyei dikák után 7898 forint 63,5 dénárt jegyeztek fel, amit többek 
között növelt az éves élelmiszeradó (annona) (2959 forint 50 dénár) és a koroná-
zási adó is (759 forint 75 dénár).64 A kancellária és a pozsonyi Magyar Kamara fo-
lyamatos levelezéssel, sőt mondhatnánk vegzálásokkal igyekezett az Esterházy 
László főispánságának derekára váratlanul óriásira duzzadt hátralékot lefaragni. 

A vármegyei közigazgatás oly standard feladatai, mint az útépítés és -kar-
bantartás, valamint a vízszabályozás mellett két terület gondjai jelentek meg 
még külön súllyal. Az ezen esztendőkből származó nádori leiratok immár a Du-
nántúlon is a közbiztonság nagymérvű fellazulását, az adóalanyokat sújtó tol-
vajlás és az erőszak, a hatalmaskodások egyre nagyobb mérvű terjedését jelez-
ték, amivel szemben megkövetelték a vármegye határozott fellépését, bírásko-
dási tevékenysége révén pedig a térség stabilizálását.65 A végvárrendszer fenn-
tartásának financiális problémáiból adódóan ezzel párhuzamosan, de intenzí-
vebben jelent meg a végvárak ellátásához fűződő vármegyei terhek (gratuitus 
labor) minél erősebb igénybevétele. A törvényi szabályozás szerint a 17. századi 
Sopron vármegyének elsősorban a győri végvidékhez tartozó pápai vár megerő-
sítésében kellett részt vennie, de emellett mind a Kanizsával szembeni végek 
elhanyagolt erősségeit (pl. Zalavár, Egervár), mind a Rábaközt (Rábaszentmi-
hály), valamint a Rába-vonalat védő kisebb erősségeket (Bodonhely, Kapuvár, 
Sárvár) e törvényhatóságnak is erősítenie kellett (az 1622: 36., 1625: 19., 1630: 
3., 1635: 92., 1638: 70., 1647: 53., 1649: 86. törvénycikkek értelmében).66 A vár-
megyéhez intézett iratokban az ország főméltóságai ekkortájt fokozódó oszmán 
veszélyről számoltak be, és kérték Sopron vármegye rendjeit az adózás és az 
erődítési munkák minél hatékonyabb teljesítésére. E speciális problémákat ki-
tűnően jelzi, hogy 1648-ban, midőn a törökök felprédálták a győri székeskápta-
lan földesurasága alatt álló (rába)patonai erősséget, Esterházy László a megye 
keleti felének a fenyegetettségét érezve azonnal Sopron vármegye rendjeihez 

63 A vármegye tetemes restanciájának beszedésére utasít Lippay György esztergomi érsek-fő-
kancellár levele: SL SVMLt, Acta Congreagationalia, 1. d., Pozsony, 1646. ápr. 13. 

64 SL SVMLt, Acta Congregationalia, 1. d. 1649: Extractus Diuersarum Regni Contributionum. 
65 SL SVMLt, Acta Congregationalia, 1. d., Draskovics II. János nádor levele, Tarcsa, 1647. júl. 27. 
66 A törvényi szabályozás változásaira 1. Dominkovits Péter: Sopron vármegye ingyenmun-

ka-adója a pápai vár erődítésére a XVII. század derekán (1622-1670). Acta Papensia 7. (2007: 1-2. 
sz.) 206-208. 



fordult, és a törvényileg előírt kötelességeken kívül az erősség újjáépítésében 
segítségüket kérte.67 

Esterházy László főispánsága során személyesen többször nem tudott a 
közgyűlésben megjelenni. Ekkor őt megbízólevéllel (litterae credentionales) leg-
hűségesebb familiárisai, Eörsy Zsigmond, Rauch Dániel, illetve a sokféle fami-
liárisi szolgálatot teljesítő Aszalay István képviselték.68 Mindhárman Sopron 
vármegye birtokos társadalmának homo nouusai közé tartoztak, hiszen megyei 
birtokaikat még Esterházy Miklós adományainak köszönhették. Ok mind az or-
szágos, mind a vármegyei politikában az egykori nádor bizalmi emberei voltak, 
és így az Esterházy-érdekek védelmében következetesen segítették Esterházy 
Lászlót is. Hasonló mondható el a gazdaság- és birtokirányításban fontos szere-
pet játszó, a Sopron vármegye birtokos társadalmában ugyancsak ho?no novus 
Kürtössy Györgyre is, akit rokonai tanácsára a fiatal arisztokrata megtartott 
bizalmas szolgálatában.69 Ahogy ezek az esetek is jelzik, Esterházy László leg-
fontosabb bizalmi emberei — minden bizonnyal a rokonság tanácsára is — 
megváltozott pozíciókkal ugyan, de Esterházy Miklós nádor legbelsőbb fami-
liárisi köréből kerültek ki. Eörsy Zsigmond 1643 és 1646 között Sopron várme-
gye alispáni hivatalát viselte, de már 1627-től minden bizonnyal Esterházy 
Miklós familiárisa volt. 1641-ben, majd 1643-ban diplomáciai feladatokat látott 
el: I. Rákóczi György erdélyi fejedelemmel tárgyalt.70 Minden bizonnyal e diplo-
máciai tapasztalatoknak is köszönhető, hogy a harmincéves háborút magyar ol-
dalról lezáró, 1645. évi linzi béke és végrehajtása során (pl. a korábban Ester-
házy Miklós birtokolta regéci uradalomnak az erdélyi fejedelem részére történő 
átadása kapcsán) többször is tárgyalt Rákóczival. így még 1648-ban is részt 
vett az erdélyi fejedelemmel folytatott tárgyalásokban.71 A későbbiekben pedig, így 
1651-ben is, ura birtokügyeinek intézésében segédkezett.72 Halálának időpontja 
bizonytalan; 1652 novemberében már csak özvegye, Révay Mária élt.73 

Míg Eörsy Zsigmond tisztséget vállalva játszott szerepet a vármegyei poli-
tizálásban, fónyi Aszalay István bár nagyon jól ismerte a vármegyei politikát és 
annak személyi-hatalmi viszonyait, vármegyei hivatalt nem vállalt; ő az orszá-
gos szint jól képzett adminisztratív embere lett. 1626-1627 során Esterházy 
Miklós ajánlásával Cziráky Mózes személynöki ítélőmester t i tkára volt, majd 
1629 végéig a nádori igazságszolgáltatásban tevékenykedett. 1630 januárjától 

67 SL SVMLt, Acta Congregationalia, 1. d., Kismarton, 1648. ápr. 18. 
68 Pl. SL SVMLt, Acta Congregationalia, 1. d., Esterházy László Sopron vármegye rendjeihez, 

Kismarton, 1650. ápr. 22., Sempte, 1650. júl. 4., Kismarton, 1650. okt. 4. stb. 
69 Kürtössyről újabban Dominkovits Péter: A Kürtössy család a 17. századi Sopron vármegyé-

ben. Adalék a megyei nemesség összetételéhez, változásaihoz. In: Memoria Rerum. Tanulmányok 
Bán Péter tiszteletére. Szerk. Oborni Teréz - Á. Varga László. Eger 2008. 143-155. 

70 Hiller L: Politikai környezetváltozás i. m. 5-18. 
71 MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László levelezése, 1. köteg Nr. 49., Esterházy Dániel 

levele Esterházy Lászlóhoz, Galánta, 1648. ápr. 10., 1. köteg Nr. 54., Trencsén, 1648. máj. 7., Nr. 56., 
uo., 1648. máj. 14. 

72 MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László levelezése, 6. köteg Nr. 545., Eörsy Zsigmond 
Esterházy Lászlóhoz, Peresznye, 1651. márc. 25. 

73 MOL P 1865, Szarvaskendi és óvári Sibrik család levéltára, Rokon és idegen családok, Káldy 
család levéltára, Pálffy Pál levele Káldy Péterhez, Nagyszombat, 1652. nov. 27. 



már a nádor titkára, az 1640-es évekre a nádori kancellária legtapasztaltabb 
tagja. Miklós nádor halálát követően, 1646-ban a linzi béke végrehajtásával 
kapcsolatban a Magyar Királyság felső részeire delegált királyi biztos volt, majd 
Draskovics (Draskovich) III. János nádor (1646-1649) támogatásával nádori 
ítélőmesterré lépett elő. 1651-ben Lippay György esztergomi érsek patronálásá-
nak köszönhetően már alországbíró, majd hamarosan 1651-1652 során a po-
zsonyi Magyar Kamara tanácsosa lett.74 E hivatalai és megbízatásai mellett az ál-
talunk tárgyalt időszakban folyamatosan teljesített az Esterházy családnak szol-
gálatokat! 1648-ban ő is részt vett a Rákóczi György erdélyi fejedelemmel folyta-
tott tanácskozásokon, közvetített a kelet-magyarországi rendek (pl. Melith Péter) 
és dominus a között,75 illetve eljárt különféle Esterházy-javak védelmében.70 

Végül, ami Rauch Dániel személyét illeti, vele kapcsolatban az eddig kutatá-
sok a nedelici harmincadosi hivatal viselését hangsúlyozták: ő valószínűsíthetően 
egy generáción keresztül, 1630 és 1661 között töltötte be ezt a fontos hivatalt.77 Az 
Esterházy familiárisi körben szerepe messze jelentősebb lehetett, mint amit egy 
fontos kamarai szolgálatot ellátó, megbízható személlyel való jó kapcsolat jelent. A 
dunántúli rendek 1649. július 1-jei csepregi gyűlésében őt 600 forintos évi díjazás-
sal a rendek által kiállított katonaság generalis perceptorává. választották.78 Az Es-
terházyak szolgálatában végzett, még részletesebben feltérképezendő, kiterjedt 
familiárisi feladatköreit érzékelteti például, hogy neki kellett megvizsgáltatnia és 
jelentenie az 1651-ben a török rabságból kiszabadult, majd ezt követően nem sok-
kal később elhunyt Hosszútóthy György lakompaki Esterházy-uradalomban fekvő 
házának állapotát.79 

Megye és regionalitás 

A gyakori nádori és kamarai leiratok jól érzékeltetik, hogy Esterházy Lász-
ló soproni főispánságának időszakában a nyugat-dunántúli megyék helyzetét 

74 Csízi István-. Egy nagyívű hivatali karrier kezdetei a XVII. századi királyi Magyarországon. 
Aszalay István naplója (1624-1631). Fons 12. (2005: 2. sz.) 163-170.; Fallenbüchl Z.\ Magyarország 
főméltóságai i. m. 70.; MOL E 168, Aszalay István iratai, Levelezés, 1. d„ 1. Tétel, Nr. 116. (1643. 
aug. 3.: Primarius Secretarius Palatinalis), Nr. 65., Nr. 216-220. (1646: ad partes regni Hungáriáé 
superiores delegatus comissarius)\ (1647. máj. 25.: prothonotarius palatinalis), Nr. 209. (1648. jún. 1.: 
palatinalis prothonotarius), Nr. 223. (1650. máj. 31.: vicejudex curiae), Nr. 73. (1650. dec. 8.: vice-
judex curiae), Nr. 75. (1650. dec. 4.: vicejudex curiae), Nr. 212. (1652. márc. 17.: vicejudex curiae 
regiae) 

75 MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László levelezése 3. köteg Nr. 219., Aszalay István 
Esterházy Lászlóhoz, Eperjes, 1648. márc. 25. 

76 MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László levelezése 3. köteg Nr. 221. Aszalay István 
Esterházy Lászlóhoz, Eperjes, 1650. jún. 23., uo. 3. köteg Nr. 227., Nyék, 1652. márc. 30. 

77 Zimányi Vera-, Rauch Dániel nedelicei főharmincados jelentései és levelei. Agrártörténeti 
Szemle 21. (1979: 1-2. sz.) 226-247. 

78 SL SVMLt, SVM Prot 1634-1651. 90r. 
79 MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László levelezése, Esterházy Dániel Esterházy Lász-

lóhoz, 2. köteg Nr. 99. (Galánta, 1650. dec. 31.), Nr. 99., 104. (Galánta, 1650. dec. 31., Sopron, 1651. 
márc. 17.) Hosszútóthy György veszprémi főkapitány életútjára 1. Pálffy Géza: A veszprémi végvár fő-
és vicekapitányainak életrajzi adattára (16-17. század). In: Veszprém a török korban. Felolvasóülés 
Veszprém török kori emlékeiről. Szerk.: Tóth G. Péter. (Veszprémi Múzeumi Konferenciák 9.) Veszprém 
1998. 145-146. 



folyamatos oszmán fenyegetettség jellemezte. Ennek kivédésére ezekben az 
esztendőkben is együttműködtek a nyugat-dunántúli vármegyék. A katonaság 
diszlokációja, ellátása és szállítása, valamint a törökök elleni védelem különféle 
feladatai miatt Sopron és Vas vármegyék már a 16. század végén tar tot tak kö-
zös közgyűléseket, amelyekhez a 17. század elején Zala vármegye is csatlako-
zott. Bár Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1627. évi hadjárata a Dunántúlt már 
nem érintette, Esterházy Miklós nádor nemesi felkelésre, insurrectióra szólította 
fel a térség rendjeit, és az augusztus 21-i általános gyülekezés helyszínül a Veszp-
rém megyei Vat falut jelölte ki.80 Az esztendő augusztusában a nádor elnökletével 
a szombathelyi várban az ún. Rábán túli négy vármegye tartott gyűlést.81 Min-
den bizonnyal ennek az időszaknak a több vármegyét összefogó congregatióira 
megy vissza a 17. század középső harmadában oly gyakori, a mai fogalomhasz-
nálattal Dunántúl, a régióból mint központból szemlélve Dunán inneni rendek 
(.Status et Ordines partium Cisdanubiajiarum) gyűléseinek sora, amelyek való-
jában egy nagytáj rész(ország)gyűléseiként funkcionáltak. Midőn Győr várme-
gye 1632. február 28-i közgyűlésén Esterházy Miklós nádor azon parancsát tár-
gyalta, amelyben a március 7-i, Szombathelyen megtartásra kerülő gyűlésre 
vármegyei követválasztást rendelt el,82 már egyértelműen e gyűlésre választot-
ta követeit.83 

E részgyűlések pontos kronológiája még nem ismert, miképpen az uralko-
dói jóváhagyással, nádori felügyelet mellett megtárgyalt ügyek is a további kuta-
tások révén tárhatók szisztematikusan fel. Minden bizonnyal azonban e congre-
gation sorába tartozott az 1643. március l-jén, Szombathelyen,84 az 1649. július 
l-jén Csepregen,85 az 1649. december 20-án ugyancsak Szombathelyen,86 majd 
1650. október 11-én Sopronban87 tartott generális gyűlés is. Az eddigi szórvány-
adatok szerint Szombathely, Kőszeg és Vép (Vas m.), valamint Csepreg és Sopron 
(Sopron m.) üléshelyekkel funkcionált a dunántúli rendek regionális gyűlése, 

80 Gecsényi Lajos: Győr vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyveinek re-
gesztái. III. 1627-1637. Győr 2004. Nr. 45. A Veszprém, majd Vas megyei Vat egykorú tábor- és must-
rahely-jelentőségére 1. Pálffy Géza-. A Zrínyi-kutatás egyik megoldatlan kérdéséről. Zrínyi Miklós ha-
dimustrája a Vas megyei Vat mellett 1663. szeptember 17-én. Történelmi Szemle 49. (2007: 2. sz.) 
263-288. 

81 Gecsényi L.: Győr vármegye i. m. Nr. 46. Valószínűsíthetően Sopron, Vas, Zala és Győr lehe-
tett ez a négy törvényhatóság. Sajnos a tárgyalt időszakból Vas és Sopron vármegye jegyzőkönyvei 
nem maradtak fenn, míg Zala vármegye protokolluma erre vonatkozóan nem tartalmaz utalást. Vö. 
Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. II. 1611-1655. (Zalai Gyűjte-
mény 39.) Zalaegerszeg 1996. 

82 Zala vármegye követei is ott voltak a dunántúli vármegyék szombathelyi gyűlésén. Turbuly 
E.: Zala vármegye i. m. Nr. 1267. 

83 Gecsényi L.: Győr vármegye i. m. Nr. 298., 303, 311, vö. még Nr. 317, 320. 
84 Vas Megyei Levéltár, Szombathely (a továbbiakban VaML); Vas Vármegye Levéltára (WMLt), 

Acta Congregationalia, 1. es , II. Ferdinánd parancslevele, Bécs, márc. 6.; Hegedűs Z. - Szabó Z.\ 
Győr vármegye i. m. Nr. 317.; Turbuly É.: Zala vármegye i. m. Nr. 1449. 

85 Turbuly E.\ Zala vármegye i. m. Nr. 1557.; Hegedűs Z. - Szabó Z.: Győr vármegye i. m. Nr. 
539, 549. 

86 Turbuly E.: Zala vármegye i. m. Nr. 1565.; Hegedűs Z. - Szabó Z. \ Győr vármegye i. m. Nr. 570. 
87 MOL P 124, Esterházy cs. I t , Esterházy László lev, Pálffy Pál Esterházy Lászlóhoz, Nr. 965, 

970, 975, Pozsony, 1650. szept. 14, Stomfa, 1650. szept. 21. és okt. 22.; Hegedűs Z. - Szabó Z.\ Győr 
vármegye i. m. Nr. 668. 



amelyen Esterházy László főispánsága alatt Sopron vármegye folyamatosan 
részt vett. A vizsgált időszak legjelentősebb eseményét az 1649. évi 3. törvény-
cikk végrehajtásával az inszurrekciók helyett a vármegyék által kiállítandó ka-
tonaság létrehozása, mustrája és a védelmi rendszerbe történő bevonása jelen-
tette. A dunántúli rendek 1649. július 1-jei, Csepreg mezővárosban tartott gyű-
lésükön 1000 katona kiállításáról hoztak döntést. Míg 685 lovas kiállítását az 
egyházi és világi főrendek vállalták, 315 gyalogos kiállítását a térségben talál-
ható szabad királyi városokra és vármegyékre róttak ki. A fenti kontingens leg-
jelentősebb létszámú lovas egységeinek kiállítását és felszerelését Batthyány 
Ádám (90 fő), Esterházy László és Nádasdy Ferenc (80-80 fő), valamint a Zrínyi 
család tagjai (70 fő) vállalták fel.88 

A dunántúli rendek részgyűléseinek intézményesülése mellett a térség vé-
delmére, a nemesi társadalom szervezésére szolgáló feladatok ellátására, vala-
mint az átbirtokló nemesség jogainak biztosítására Vas és Sopron vármegye két 
főrendje, a fiatal soproni főispán, Esterházy László és a szomszédos megye ta-
lán legtekintélyesebb főnemese, Batthyány Ádám minden korábbinál intenzí-
vebben igyekezett a közgyűlések és törvényszékek időpontjainak összehangolá-
sára.89 Az egyeztetésekben jelenleg nem teljesen ismert Nádasdy Ferenc Vas 
vármegyei főispán szerepe. De az talán nem meglepő, hogy az 1640-es évek má-
sodik felében az Esterházy család és Nádasdy Ferenc közötti konfliktusok miatt 
Esterházy ezeket az ügyeket inkább a Nádasdy előtt is nagy tekintéllyel bíró 
kerületi generálissal, Batthyány Ádámmal egyeztette. 1650 u tán ráadásul Es-
terházy ezekben az információcserékben Batthyány személyében már apósához 
fordult.90 

A kölcsönösségre és együttműködésre jó például szolgál, hogy 1650. már-
cius végén Batthyány arra kérte Esterházyt — és párhuzamosan Cziráky Ádám 
alispánt —, mivel Ő büntetőügyekben fontos úriszéket kell, hogy tartson, hogy 
Sopron vármegye áprilisi közgyűlését halasszák más időpontra, aminek eleget 
is tettek.91 A vármegyei fórumok időpontjainak ilyetén egyeztetése nemcsak az 
egymás közgyűlésein és törvényszékein történő megjelenést segítette, de a két 
arisztokrata a közgyűlések elé kerülő lényegi kérdésekben is megpróbálta a két 
vármegye rendjeinek működését összehangolni.92 így 1651 végén a végek védel-

88 SL SVMLt, Prot. 1638-1652. fol. 89v-92v.; VaML W M L t , Vas vármegye nemesi közgyűlés-
ének jegyzőkönyvei (a továbbiakban W M Prot) 1632-1687. 277. A további feldolgozás szükségessé-
gének jelzésével a gyűlésről, a határozatokról és a katonaállítás eredményeiről részletesebben: Domin-
kouits P: A rendi jogok védelmezője i. m. 884-888. 

89 Az eredményesnek tűnő 1649. évi gyűlés mögött az is ott állhat, hogy Batthyány Ádám 1648 
végén nagyon kikelt az anyagi áldozatvállalást negligáló Sopron vármegyei rendekkel szemben. MOL 
P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László lev., 3. köteg Nr. 276., Batthyány Ádám Esterházy László-
hoz, Rohonc, 1648. dec. 26. 

90 Nádasdy ugyanakkor elfoglaltságai és a rossz közlekedési viszonyok miatt kért rábaközi 
székhalasztást. MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László lev. Nr. 832. Nádasdy Ferenc Ester-
házy Lászlóhoz, Seibersdorf, 1652. febr. 24. 

91 MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László lev., 3. köteg Nr. 297., Batthyány Ádám Es-
terházy Lászlóhoz, Rohonc, 1650. márc. 24. 

92 MOL P 1314, Batthyány es. lt., Missiles Nr. 12193-12194., Kismarton, okt. 29.; MOL P 124, Es-
terházy cs. lt., Esterházy László lev., 3. köteg Nr. 276., Batthyány Ádám Esterházy Lászlóhoz, Rohonc, 
1648. dec. 26., uo. Nr. 285-286. Batthyány Ferenc Esterházy Lászlónak, Szalónak, 1649. okt. 15-16. 



mének kérdésében Sopron vármegye folyamatosan a vasi végzéseket figyelte; 
Esterházy László így adott utasításokat a Sopron vármegye közgyűlésén őt kép-
viselő Aszalay Istvánnak.93 Meg kell jegyezni ugyanakkor azt is, hogy a fennma-
radt jegyzőkönyvek szerint bár maga Esterházy mind személyesen, mind ügy-
védi képviselettel (Lindaméry Lénárt személyében) megjelent Vas vármegye 
közgyűlésein, ezen alkalmakkor elsősorban birtokosi jogait védte, illetve pró-
bálta kiterjeszteni. így az 1648-ban a Magyar Királysághoz visszacsatolt koro-
nazálogok esetében nemcsak Nádasdy Ferenc, hanem kis késéssel ő is jelezte 
jogigényét a szarvkői uradalomra, illetve hangot adott Kismarton privilegizálá-
sával kapcsolatos jogsérelmének,94 és — miképpen Kőszeg város követei 1649 
nyarán Pálffy Pál nádornál jelezték — a város szabadságával semmit sem tö-
rődve, raj tuk hatalmaskodva vámot szedett.95 

A térség vármegyéinek szorosabb együttműködését nemcsak az arisztokra-
ták, hanem a vármegyei rendek több meghatározó vezetője is fontosnak tartotta. 
Vas vármegye 1648. március 30-i közgyűlésére Cziráky Ádám alispán vezetett egy 
soproni küldöttséget, majd egy hónappal később, a május 1-jei szombathelyi köz-
gyűlésen a Nádasdy familiáris Bezerédy György — Sopron vármegye rendjeinek 
megbízólevelével —jelezte Vas vármegye rendjeinek a Rábaköz török általi fenye-
getettségét, és kérte a Rába vonalának karbantartását, illetve tisztítását.96 

A két szomszédos törvényhatóság szoros együttműködése mellett Ester-
házy László főispán katonai feladatköre (pápai főkapitányi posztja) és informáci-
ós hálózata révén kitűnően értesült Pápa és Veszprém vármegye ügyeiről is,97 mi-
közben olykor személyesen is megjelent Zala vármegye közgyűlésén (pl. 1647. 
november 9-én),98 sőt híreket kapott Komárom vármegye gyűléséről is;99 miköz-

9 3 MOL E 168, Aszalay István iratai, 1. d., Esterházy László Aszalay Istvánhoz, Nr. 250-251., 
Kismarton, 1651. dec. 8. 

94 VaMLWMLt, W M Prot 1632-1687. 214-224., különösen: 220. (1647. nov. 14., szombathelyi 
közgyűlés), uo. 251., (1649. jan. 4. közgyűlés). A térség főrendjeinek és vármegyéinek viszonyulására 
Kőszeg és Kismarton szabad királyi városi rangemeléséhez: Bariska István: A szabad királyi várossá 
válás ára. In: Kőszeg 2000. Egy szabad királyi város jubileumára. Szerk. Bariska István - Söptei 
Imre. Kőszeg 2000. 59-110.; Esterházy László napjainkig kevéssé ismert Kismartonnal szembeni 
konfliktusára 1. Bariska István: A Szent Koronáért elzálogosított Nyugat-Magyarország 1447-1647. 
(Archívum Comitatus Castriferrei 2.) Szombathely 2007. 145. és Harald Prickler: Eisenstadt im 
Uberblick - Ein historisched Mosaik. In: Eisenstadt. Bausteine zur Geschichte. Hg. Prickler Harald 
- Johann Seedoch. Eisenstadt 1998. 46. 

95 MOL P 124, Esterházy cs. lt., Esterházy László lev., 10. köteg Nr. 937-938. Pálffy Pál Ester-
házy Lászlóhoz, Bécs, 1649. júl. 19. és Bajmóc, 1649. szept. 15. 

96 VaML W M L t , W M Prot II. 233. (Szombathely, 1648. márc. 30., közgyűlés), 238-239. (Szom-
bathely, 1648. máj. 1., közgyűlés). Sopron vármegye oldaláról a Rába vonal védelmére, 1656-ban 1. 
Gecsényi Lajos: Elképzelések a Rábaköz önvédelmének megszervezésére a XVII. század közepén. 
Soproni Szemle 45. (1991: 4. sz.) 343-347. 

97 Pl. minthogy sem gyűlést, sem törvényszéket nem tartottak, a Pápáról hazatérő Eörsy Zsig-
mond nemcsak urát informálta, hanem ez ügyben rögtön írt Veszprém vármegye főispánjának, Szé-
chényi György püspöknek is. MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László lev., Eörsy Zsigmond 
Esterházy Lászlóhoz, Peresznye, 1651. okt. 1. Zichy István győri vicegenerális pedig a pápai reformá-
tusok haranglábépítéséről tudósította: uo. Nr. 1370., 1372. Zichy István levelei Esterházy Lászlóhoz, 
Győr, 1651. márc. 3. és aug. 17. 

98 Turbuly E.: Zala vármegye i. m. Nr. 1493. 
99 MOL P 124, Esterházy cs. lt., Esterházy László lev., 9. köteg Nr. 843., Kazap Nagy Ferenc Es-

terházy Lászlóhoz, márc. 19. 



ben Pálffy Pál nádor a megjelenni nem tudó Esterházynak Nyitra vármegye 
közgyűléséről számolt be.100 Azaz a soproni főispán a vármegyei életről mind 
szűkebb régiójában, mind azon túl sokrétű és aktuális információkkal rendel-
kezett. 

Esterházy László Sopron vármegye birtokos társadalmában 

Esterházy Miklós nádor 1641. évi említett végrendelete szerint a Sopron 
megyei javakból a fraknói és a kismartoni uradalmak lettek Lászlóé vagy — 
ahogy becézett formában a testamentumban áll — Lackóé. A lánz'sér-lakom-
paki uradalom ekkori döntése szerint az első házasságából származó István 
fiáé, kinek halála esetén az hitvese, Thurzó Erzsébet birtokába jut. A végakarat 
részletesen szabályozta az utóbbi birtok sorsát a fiatalasszony újbóli férjhezme-
netele avagy özvegyként történő ott lakása esetén, vigyázva az egyetlen unoka, 
Esterházy Orsolya jogaira. Az újraházasodás alkalmával vagy özvegyként ott 
élés esetén az uradalom megszerzése — az utóbbi esetben az özvegyi juss kiadá-
sa mellett — Esterházy László jogosultsága, miképpen neki kellene a domíniu-
mot a kiskorú örökös számára is megőrizni, illetve annak esetleges halálával 
átvenni.101 

Sopron megye egykorú birtokviszonyait és abban Esterházy László helyét 
— a forrás minden torzítása ellenére — legjobban egy egykorú adóösszeírással 
lehet érzékeltetni. Még a 15. század során Ausztriához csatolt városok és vár-
uradalmak reincorporation miatt Draskovics János nádor — a végvárak minél 
teljesebb ellátását szeme előtt tar tva — 1647 őszén nyomatékosan felhívta Sop-
ron vármegye rendjeinek figyelmét a növekvő portaszámok nyilvántartására, ú j 
dica-jegyzék készítésére.102 Az új adóösszeírás ekkor Nádasdy Ferenc familiárisi 
körébe tartozó személyek vezetésével készült el; Vittnyédy István királyi adó-
szedőként (dicator), Bezerédy György munkáját segítő assessorként vezette a 
munkálatokat. Az adóösszeírás és a beszolgáltatás végrehajtásának elhúzódá-
sát jelzi, hogy 1648 tavaszán mind Draskovics János nádor, mind Lippay Gás-
pár kamaraelnök a Kanizsa elleni végek fenntartásához a minél előbbi por-
ta-összeírást, adóbeszolgáltatást követelték. A konkrét problémákat Lippay le-
vele érzékelteti, aki Vittnyédy István dikátor panaszára — akit a szarvkői ura-
dalomba annak földesura, Hans Rudolf von Stotzing nem engedett be — az en-
gedetlen birtokossal szemben a vármegyei perbefogás kilátásba helyezését is ja-
vasolta.103 Stotzing nem egyedüliként szegült szembe az adóztatásnak, ahogy 
az a dikátor későbbi panaszából kiderült, Esterházy több tisztségviselője sem 
fizette meg az adót. így a Draskovicsot a nádori hivatalban követő Pálffy Pál 
(1649-1653) a példamutatás kötelezettségére és erejére hívta fel a fiatal főispán 

100 MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László lev, 11. köteg Nr. 1006. Pálffy Pál Ester-
házy Lászlóhoz, Malacka, 1652. jan. 21. 

101 A végrendeletet közli Bubics Zs. - Merényi L.: Herczeg Esterházy Pál i. m. 267, 269, 274. 
102 SL SVMLt, Acta Congregationalia, 1. d , Klenovnik, 1647. szept. 2 7 , Fbzsony, 1647. okt. 29. 
103 SL SVMLt, Acta Congregationalia, 1 d , Draskovics: Pozsony, 1648. ápr. 17, ill. Lippay: Po-

zsony, 1648. ápr. 18. 



figyelmét.104 (Mint látható volt, a fizetés még az adókivetésnél is lassabban 
történt meg.) 

Az 1648. évi porta-összeírásban 741,125 adózó portát (mesterséges adóegy-
séget) regisztráltak Sopron megyében, miközben több mint 123 portát égett, 
puszta vagy éppen kiváltságolt állapota miatt nem vettek fel adóztatásra.105 Az 
ország testébe visszacsatolt birtokok adóztatása miatt az adóztatott portaszám 
37 százalékkal volt magasabb a megelőző esztendőénél.106 E forrás alapján a 
Sopron megyei legnagyobb birtokosok és birtokok jegyzékét az alábbi táblázat 
mutatja.107 

Sopron vármegye legnagyobb birtokosai 1648-ban 

Birtokos Birtok Portaszám Település 

Gr. Esterházy László Fraknói uradalom 92,000 porta 21 

Kismartoni uradalom 89,250 porta 14 

Lánzsér-lakompaki uradalom 50,500 porta 16 

Rábaközi javak 14,000 porta 3 

Gr. Nádasdy Ferenc Keresztúri uradalom 18,500 porta 5 

Borsmonostori apátság uradalma 12,000 porta 5 

Lékai uradalom 6,125 porta 3 

Sárvári várhoz tartozó felsővidéki 
birtokok 60,750 porta 13 

Kapuvárhoz tartozó uradalom 55,875 porta 17 

Sopron sz. kir. város Városi uradalom 40,750 porta 8 

Draskovics György 
győri püspök 

Szombathelyi uradalom Sopron vár-
megyei települései 10,5 porta 2 

Keszői uradalom rábaközi települései 24 porta 4 

[rimaszécsi Széchy 
Dénes]10h 

Kőszegi uradalom 33,25 porta 6 

[A forrás birtokost 
nem tünteti fel.]109 

Kaboldi uradalom 22,5 porta 8 

104 MOL P 124, Esterházy es. lt., Esterházy László lev., 10. köteg Nr. 945., Pálffy Pál Esterházy 
Lászlónak, Pozsony, 1649. dec. 15. 

105 Az 1648. évi portaösszeírás több, eltérő részadatot tartalmazó fogalmazati és másolati pél-
dányban is fennmaradt. 

106 1647-ben Sopron vármegyében 758 adózó portát regisztráltak, de ebből a fraknói (95,25 ) és 
a kismartoni (92, 75) uradalmak, valamint Cindorf, Rorbach, Baumgarten, Lanzsér (15,5), és Szarvkő, 
Büdöskút, Petlsdorf (12,5) levonását követően csak 542 porta fizetett adót. SL SVMLt, Acta Congre-
gationalia, 1. d., Connumeratio Portarum 1647. 

107 A táblázat forrásai: MOL E 156, Magyar Kamara Archívuma, Connumerationes Portarum, 
Comitatus Soproniensis 1648: 1585-1596. 

108 A forrás az uradalom birtokosát nem tüntette fel. A birtokos személyére 1. Bariska /.: A 
Szent Koronáért elzálogosított Nyugat-Magyarország i. m. 49. 

109 Az uradalom birtoklástörténete még pontosítást kíván, ekkor valószínűleg az ipolykéri 
Kéry család birtokolta. 



Birtokos Birtok Portaszám Település 

Hans Rudolf von 
Stützing110 

Szarvkői uradalom 11,75 porta 3 

Telekesi Török család Csepreg [ ? ] n i 1 

Szentandrási uradalom 12 porta 3 

Esterházy László főispán az 1648-ban kezelése alatt álló négy uradalomban 
és a rábaközi javakban összesen 245,75 adózó portát bírt, ez a vármegyei porták 
33 százaléka volt. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a főispán neve alatt összeírt 
uradalmak között ott található az Esterházy Orsolya gyámsága miatt ekkor már 
általa kezelt, említett lánzsér-lakompaki domínium is! Nádasdy Ferenc 153,25 
adózó portával, a vármegyei adózó porták 20,7 százalékával rendelkezett, és így a 
második helyen állt. Ez a birtokállomány Nádasdy Ferenc aktív birtokszerző po-
litikája miatt azonban nemsokára tovább gyarapodott; ő ugyanis a család vagyo-
ni felemelkedése érdekében — az egykori Kanizsay-javakra tekintettel — e jogon 
még 1647-ben igényt formált a szarvkői uradalomra, és azt az alsó-ausztriai 
Seibersdorffal 1650-ben Hans Rudolf von Stotzingtól 160.000 forintért örökjogon 
megvásárolta. Ezzel Nádasdy területét tekintve kicsi, de geopolitikai szempont-
ból Bécs irányába fontos domíniumot szerzett meg.112 A két nagybirtokos uradal-
mait vizsgálva érdemes hangsúlyozni: az Esterházy birtokok védettebb földrajzi 
fekvésük miatt is jelentősebb adózó erőt jelentettek. Ezt egy 1670. évi ingyen-
munka-összeírás szépen szemlélteti: a pápai végvár erősítésére kivetett pénz-
összeget elsősorban ez a terület tudta kifizetni.113 

A legnagyobb birtokosok további sora a vármegye speciális birtokos-struktú-
rájának több elemét jelzi: Sopron szabad királyi város 40,75 portával a törvényha-
tóság harmadik legnagyobb birtokosa volt (5,5%). A szomszédos Győr megyéhez 
viszonyítva ugyanakkor feltűnően alacsony az egyházi birtokok aránya. E birtoktí-
pusból a legjelentősebbet Draskovics György győri püspök 34,5 adózó portányi 
uradalmai jelentették (4,6%).114 Hasonló nagyságrendű volt rimaszécsi Széchy Dé-
nes kőszegi uradalma (33,25 porta: 4,5%), és a kaboldi uradalom (22,5 porta: 3%). 
Ennél egy nagyságrenddel kisebb volt a szarvkői uradalom (1,6%), és a Telekesi 
Török család Vas és Sopron megyei birtokainak ez utóbbi megyére eső része (12 
porta: 1,6%). Érdemes még kiemelni az ekkor zálogbirtokosok kezén lévő (gr. 
Draskovics család) magyaróvári uradalom Sopron megyei mezővárosát, Rusztot 

110 A forrásban: „a Stützing uraságh". 
111 A csepregi portaszám külön nem került megadásra. 
112 Torna K. : Gróf Nádasdy Ferenc i. m. 47.; Bariska /.: A Szent Koronáért elzálogosított Nyu-

gat-Magyarország i. m. 49., ill. az uradalomra: Johann Seedoch: Die Reambulation der Herrschaft 
Hornstein im Jahr 1656. In: Festschrift für Hans Schmid. Hg. Gerald Schlag. (Wissenschaftliche 
Arbeiten aus dem Burgenland 100.) Eisenstadt 1998. 167-175. 

113 SL SVMLt, Acta Congregationalia, 2. d., 1670. Csúzy Pál pápa vicekapitány levelének mel-
léklete, Pápa, 1670. okt. 30. 

114 A püspöki birtokok részaránya ennél valamivel nagyobb lehetett; az összeírok az uradalom 
törzsterületétől kissé távolabb fekvő Himódot több, nem részletezett birtokos falvaként jegyezték fel. 



(6 porta: 0,8%), valamint a megye másik jelentősebb egyházi birtokosát, a rába-
közijavaira összezsugorodott csornai premontrei prépostságot (5,25 porta: 0,7%). 

A táblázatba foglalt birtokosok az adó alá vont összes porta 76 százaléká-
val rendelkeztek, a fennmaradó portaszámot az ún. vármegyei nemesi társada-
lom bírta, kiknek döntő többségét forrásunk nagyvonalúan különböző neme-
seké) (diuersorum nobilium) összefoglaló névvel illetett. Soraikból egyes birto-
kaik révén még kitűnnek a vármegyei elit olyan családjai, mint a Megyery, 
Récsey, felsőkáldi Káldy, Sittkey vagy Ráttky, de az egyértelműen e csoporthoz 
tartozó loósi Viczay család is csupán birtoka (Nagylózs mezőváros) révén azo-
nosítható be. A birtokviszonyok további, analitikus megközelítésére ez a forrás 
nem alkalmas. 

Kitekintés 

Esterházy László tragikus halálát Sopron vármegye rendjei az 1652. szep-
tember 20-i, Nemeskéren tartott közgyűlésben részvéttel tárgyalták. László fő-
ispán és vele együtt összesen négy Esterházy-fiú hősi halála óriási erkölcsi tő-
két adott a családnak. A gyász mellett ugyanakkor már e közgyűlésen ki is hir-
dették László utódja, a fiatal Esterházy Pál főispáni kinevezését.115 Sopron vár-
megye kormányzatának — Esterházy László főispánsága idején a fentiekben 
bemutatott — különleges bipolaritása azonban majd csak a felségárulás vétké-
be keveredett Nádasdy Ferenc országbíró kivégzését (1671. ápr. 30.) követően, 
1672 elején szűnt meg. Vármegyei, uradalmi és országos karriereket támogatva 
Esterházy Pál azután differenciáltan és eredményesen integrálta saját kiterjedt 
familiárisi körébe az egykori Nádasdy-szervitorokat (többek között a Ráttky, a 
Felsőbüki Nagy, a petőházi Zeke és más családok tagjait). 

115 SL SVMLt, SVM Prot 1628-1681. fol. 50r-51v. 





Fazekas István 

ESTERHÁZY PÁL NÁDOR ÉS A CSALÁDTÖRTÉNET 

Jól ismert, hogy a középkori és kora újkori nemesség számára milyen nagy 
jelentőséggel bírt a család (domus), nemzetség (gens), a családi tudat, az emléke-
zet és emlékezés, a régi nemes családhoz való tartozás fontossága. Ez utóbbi fo-
galom, a régiség, a dicső múlt felmutatása azért is volt olyan fontos, mert a múlt 
mint legitimációs tényező igen nagy jelentőséggel rendelkezett.1 Ez a felfogás 
magyarázza azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Esterházy Pál (1635-1713) fej-
tett ki családja múltjának feltárása, illetve minél dicsőbb bemutatása érdekében. 
Pál nádor idején, azaz amikor az Esterházy család már második generációja tar-
tozott a magyar főnemességhez, komoly vagyonnal rendelkezett és rokoni kap-
csolatokat épített ki a magyar arisztokrácia régi családjaival, megkezdődhetett a 
családi múlt terén való „egyenjogúsítás" is. 

Esterházy Pál a kiterjedt família egyik legismertebb, egyben egyik legiz-
galmasabb személyisége. Nem csupán a családi vagyon tetemes gyarapítása fű-
ződik a nevéhez, hanem igen kiterjedt és széleskörű mecénási tevékenységet is 
folytatott, nem is beszélve írói működéséről, és persze nem szabad feledni, hogy 
politikai pályáján is eljutott arra a csúcsra, ahova magyar főnemes eljuthatott, 
hiszen nádor lett (1681-1713), hogy a birodalmi hercegi címről ne is beszéljünk 
(1687) - ami egyértelműen a magyar főnemesség első sorába emelte az Ester-
házyakat. Személyisége már régóta foglalkoztatja a magyar történészeket, mű-
vészettörténészeket, irodalomtörténészeket és zenetörténészeket. Ennek kö-
szönhetően modern monográfia áll rendelkezésre nádori működéséről Iványi 
Emma tollából,2 Galavics Géza több tanulmányban foglalkozott a mecénás Es-
terházy Pállal,3 Buzási Enikő az Esterházy család dicső múltját bemutató Tro-

1 Otto Gerhard Oexle: Aspekte der Geschichte des Adels im Mittelalter und in der frühen 
Neuzeit. In: Europäischer Adel 1750-1830. Hg. Hans-Ulrich Wehler. Göttingen 1990. 19-56.; Thomas 
Winkelbauer - Tomas Knoz: Geschlecht und Geschichte. Grablegen, Grabdenkmäler und Wappen-
zyklen als Quellen für das historisch-genealogische Denken des österreichischen Adels im 16. und 17. 
Jahrhundert. In: Die Konstruktion der Vergangenheit. Geschichtsdenken, Traditionsbildung und 
Selbstdarstellung im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa. Hg. Joachim Bahlcke - Arno Strohmayer. 
(Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 29.) Berlin 2002. 129-175., különösen 130-136. - A ma-
gyar történettudomány eddig viszonylag csekély figyelmet szentelt a nemesi család, a nemesi klánok 
problematikájának, jóformán csak középkori példák hozhatók fel, így mindenekelőtt Fügedi Erik ta-
nulmányai, különösen az Elefánthyakról írott munkája említhető meg. Fügedi Erik-. Az Elefánthyak. A 
magyar nemes és klánja. Bp. 1992. 

2 Iványi Emma: Esterházy Pál nádor közigazgatási tevékenysége. (1681-1713). (A Magyar Or-
szágos Levéltár kiadványai III.: Hatóság- és hivataltörténet 10.) Bp. 1991. - A régebbi irodalomból 
mindenekelőtt Merényi Lajos életrajza említendő: Bubics Zsigmond - Merényi Lajos: Herczeg Ester-
házy Pál nádor 1635-1713 (Magyar Történeti Életrajzok). Bp. 1895. 

3 Galavics Géza: A mecénás Esterházy Pál (Vázlat egy pályaképhez). Művészettörténeti Értesítő 
37. (1988) 136-161.; Uő: A mariazelli kegyoltár és Esterházy Pál. In: Mariazell és Magyarország. Egy 



phaeum domus Esterhasianae... (Bécs 1700) mintáit tár ta fel, hogy csak az 
utolsó húsz év legfontosabb eredményeit emeljük ki.4 

A következőkben Esterházy Pál családja múltja feltárása, illetve meg-
konstruálása érdekében kifejtett működését próbálom meg bemutatni. A közle-
mény középpontját ezúttal azonban nem Pál nádor ismert munkája, az említett 
Trophaeum képezi, hanem egy eddig figyelemre nem méltatott kéziratban ma-
radt műve, az Esterházy család hercegi ága levéltárában (Budapest) őrzött 
Simulacrum Pannonicae nobilitatis... című munka.5 

Családja története évtizedeken keresztül foglalkoztatta Esterházy Pált, az 
1660-as évektől egészen a 18. század elejéig nyomon követhető ez irányú tevé-
kenysége. Munkássága első szakaszában, azaz az 1660-1670-es években erőfe-
szítései középpontjában nagyszabású, reprezentatív családi genealógia megal-
kotása állt. A Pál által megszerkesztett leszármazások továbbfejlesztett válto-
zatai annak a genealógiának, amelyet Balásfy Tamás boszniai püspök és pozso-
nyi prépost 1620-ban, tehát még Esterházy Miklós (1583-1645) életében állí-
tott össze.6 Tevékenysége eredményeképpen több nagy formátumú, reprezenta-
tív genealógia került összeállításra. Galavics Géza és Buzási Enikő kutatásai-
nak köszönhetően sok minden tisztázódott e családi genealógiák keletkezési 
körülményeiről, illetve a fentebb említett reprezentatív családtörténet, a Tro-
phaeum keletkezéséről. 

Az Esterházy Pál által összeállított genealógiák közül Tobias Sadler gene-
alógiája számít a legszebbnek és a legfontosabbnak is (1670). A nagyalakú, 103 
X 73 cm nagyságú genealógia, amelynek festményváltozata a fraknói várban ta-
lálható, nem akármilyen céllal készült: az Esterházy család leszármazását egé-
szen Ádámig visszaköveti.7 Ezenkívül Pál még több genealógiai összeállítást ké-
szített. Ilyen például maga és első felesége, Esterházy Orsolya egyesített család-

zarándokhely emlékezete. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában 2004. má-
jus 28-szeptember 12. Szerk. Farbaky Péter - Serfőző Szabolcs. Bp. 2004. 113-124.; Uő: Die frühen 
Porträts der Familie Esterházy. Typen, Funktion, Bedeutung - eine Auswahl. (Ein Forschungsbericht). 
In: Adelige Hofhaltung im österreichischen-ungarischen Grenzraum (vom Ende des 16. bis zum Anfang 
des 19. Jahrhunderts). Schlaininger Gespräche 1995. Hrsg. Rudolf Kropf - Gerald Schlag. (Wissen-
schaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 98.) Eisenstadt 1998. 105-124. 

4 Buzási Enikő: Fikció és történetiség az Esterházy család ősgalériájában és a Trophaeum 
metszeteiben. In: Történelem-kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatáról Magyarországon. 
Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2000. március 17,-szeptember 24, Szerk. Mikó Árpád - Sinkó 
Katalin. Bp. 2000. 411-124. 

5 Magyar Országos Levéltár, Budapest (továbbiakban MOL); Esterházy család hercegi ágának 
levéltára (továbbiakban Esterházy Lt.) P 125, Pál nádor iratai (P 125) Nr. 11905. p. 1-190. 

6 A genealógia eredeti példánya ma az Esterházy család levéltárában található. A leszármazást 
aláírásával is hitelesítette a püspök, kelte 1620. január 3. Pozsony. MOL Esterházy Lt. P 108 Re-
positorium 49. Fasc. A. Nr. 2. (továbbiakban P 108 Rep.) A forrást említi: Berényi László: Domini de 
Salamon-Watha dicti Zyrház de Genere Salamon. Der Ursprung der Familie Esterházy und ihre früh-
neuzeitliche Geschichte. In: Die Fürsten Esterházy. Magnaten, Diplomaten und Mäzene. Katalog der 
Ausstellung der Republik Österreich, des Landes Burgenland und der Freistadt Eisenstadt „Die Fürsten 
Esterházy". Eisenstadt, Schloss Eszterházy 28.4. bis 31.10.95. Hrsg. Jakob Perschy - Harald Prickler. 
(Burgenländische Forschungen, Sonderband XVI.) Eisenstadt 1995. 19-46. 45.: 2. jegyz. 

7 MOL Esterházy Lt. P 108 Rep. 49. Fasc. B. Nr. 1. pag. 4., 5., 6. - Első reprodukciója: 
Galavics Géza: Barokk családfák és ősgalériák. In: Főúri ősgalériák, családi arcképek a Magyar Tör-
ténelmi Képcsarnokból. Katalógus. A Magyar Nemzeti Galéria kiállítása. Szerk. Buzási Enikő. Bp. 
1988. 22-25., 47-48. (A 5) 29. tábla - A festményváltozat reprodukciója: Bollwerk Forchteinstein. 
Katalog der Burgenländischen Landesausstellung 1993. Hrsg. Michael Jakob Perschy. (Burgenländi-
sche Forschungen, Sonderband XI.) Eisenstadt 1993. 114. 



fája, ahol hat generációig visszamenőleg felvételre kerültek az ősök, sőt a szív 
formába szerkesztett családfa két sarkában a szóban forgó családok címerei is 
helyet kaptak. A nádor mindkét felesége, Esterházy Orsolya és Thököly Éva le-
származási tábláját külön is összeállította.8 A genealógiák közül több, köztük a 
fent említett darabok is, a Trophaeumhan (1700) is felhasználásra kerültek. 
Mindez azonban nem elégítette ki Pál grófot. Hogy az összeállított leszárma-
zásnak még nagyobb hitelt adjon, 1677-ben királyi privilégiumlevélben erősít-
tette meg azt, a nagyobb érvényesség kedvéért az oklevélre a királyi felségpe-
csétet függesztette.9 

Esterházy Pál maga is aktívan részt vett a genealógiák kidolgozásában, 
ahogy azt már Galavics Géza is megállapította, azok fogalmazvány-példányait ő 
maga készítette el. Ezek a példányok ma az Esterházy család hercegi ágának le-
véltára genealógiai gyűjteményében találhatók (Repositorium 49.), ahol azon-
ban további Esterházy Pál kezétől származó címerrajzokat és feljegyzéseket is 
őriznek.10 Családtörténeti működésének csúcsa kétségkívül az Esterházy famí-
lia történetét egyedülálló módon bemutató mű, a Trophaeum Nobilissimae ac 
Antiquissimae Domus Esterhasianae in Très Diuisum Pai'tes... (Viennae 1700). 

Családtörténeti érdeklődés nemcsak Esterházyak esetében volt e korban 
megfigyelhető, hanem más magyar főnemesi famíliáknál is. A 17. század közepé-
től látványosan megélénkült a genealógiai érdeklődés, ahogy azt Bene Sándor 
Forstall Márk Zríny\-Stemmato gr aphiá]o. kapcsán megállapította. Bene szerint 
lebben az időben formálódik ki az „irodalmi családtörténet" műfaja, amely a 
családok valódi leszármazásával alig-alig mutat kapcsolatot. Ezeknek a mun-
káknak általában az volt a céljuk, hogy a família régi voltát és ezzel történeti je-
lentőségét bizonyítsák.11 Ettől az érdeklődéstől meg kell különböztetni, bár ter-
mészetesen teljesen nem választható el a gyakorlati genealógia, a rokonsági fo-
kok számontartása, amely a családi vagyon öröklése miatt bírt nem elhanyagol-
ható jelentőséggel. A megerősödő genealógiai érdeklődés nem választható el a 
megerősödött rendi tudattól sem. A források azt mutatják, hogy a genealógiai 
érdeklődés divatja dél felől érte el az országot, előbb Horvátországban bukkant 
fel, és csak valamivel később jelent meg Magyarországon. Ezek közül a legré-
gebbi munka a magyar történeti irodalomban is jól ismert Marnavics Tomkó 
János boszniai püspök saját családjáról írott műve, amelyet Rómában nyomta-

8 Ezeket a genealógiákat Galavics Géza elemezte és állította keletkezési sorrendbe. In: Főúri 
ősgalériák i. m. 47-49. (A/4-11), ill. Galavics G.: Die frühen Porträts der Familie Esterházy i. m. 
105-124, különösen 115-118. - Éredeti példányaik az Esterházy levéltárban találhatók: MOL Ester-
házy Lt. P 108 Rep. 49. Fasc. A. és B. 

9 1677. július 13, Bécs: MOL P 108 Rep. 49. Fasc. B. Nr. 2 , ill. egy másolata az esztergomi 
káptalan 1678. évi hiteles átiratában a család cseszneki ágának levéltárában is található: Slovensky 
národny archív, Bratislava; Spolocny archív cseszneckej/cesneckej línie rodu Esterházy I. Listiny a 
akty podl'a elenchu J. Muraközyho z r. 1783, Fasc. A. No. 42. - Nyomtatásban megjelent: Trophaeum 
Nobilissimae ac Antiquissimae Domus Esterhasianae in Très Divisum Partes... Viennae 1700. Pars 
III. (Approbatio) Nr. 47. 

10 Megtalálható például a Sadler-féle genealógia Pál által készített előképe is (Arbor genealogica 
inclytae familiae Esterhas ab orbe condita...): MOL P 108 Rep. 49. Fasc. B. Nr. 1. p. 10-12. 

11 Bene Sándor: A Zrínyiek: egy családtörténet története. In: A Zrínyiek a magyar és a horvát 
históriában. Szerk. Bene Sándoi - Hausner Gábor. Bp. 2007. 271-319, különösen 287-288. 



tot t ki (1632).12 Magyarországon a családi múlt iránti érdeklődés a 17. század 
második felétől élénkült meg. Esterházy Pál közvetlen környezetében sógorát, 
Nádasdy Ferencet, a költő Zrínyi Miklóst és a Draskovics családot is foglalkoz-
ta t ta saját családjának története.13 Esterházy Pál genealógiai érdeklődése tehát 
nem egyedi eset, bár e famíliák lényegesen komolyabb családi hagyományokkal 
rendelkeznek, mint az Esterházyak, és így Pál minden tehetségére szükség 
volt, hogy a valóság és a vágyak közötti különbséget kiegyenlítse. Végül az egy-
korú genealógiai irodalom felsorolásánál nem szabad az erdélyi Mikola László 
(1.665-1742) gróf nevét sem elfelejteni, aki családja utolsó tagja volt, és sok 
szempontból Esterházy Pál lelki rokonának tekinthető. Mikola több genealógiai 
munkát készített, köztük egy erdélyi családtörténetet (História genealogico Tran-
sylvanica... 1731), írt továbbá saját családjáról is egy családhistóriát (1702) és egy 
másikat a Kemény-famíliáról (1701).14 

Esterházy Pál alkotása, a Trophaeum Nobilissimae ac Antiquissimae Do-
mus Esterhasianae annyiban más, hogy az említett családtörténeteknél bonyo-
lultabb szerkezettel rendelkezik. Buzási Enikő az alkotást, mint nemzetség-
könyvet definiálta15, míg Bene Sándor több gyökerét vélte felfedezni. A német 
nemzetségkönyv mellett kiemelte a németalföldi Mauzóleumok (köztük magyar 
adaptációja, Nádasdy Ferenc Mausoleums.16) hatását, illetve az olasz „irodalmi ge-
nealógia" befolyását.17 A Trophaeum valóban egyedi alkotás azzal, hogy nem-
csak életrajzokat közöl az egyes családtagokról, hanem egyidejűleg ábrázoláso-
kat is, az egészet pedig egy családi okmánytár egészíti ki számos koholt oklevél-
lel az 1095 és 1697 közötti időszakból, illetve négy genealógiai tábla járul még 
hozzá. 

A nagyszabású családtörténet koncepciója és szerkezete egyértelműen Es-
terházy Páltól származik. Ezt bizonyítja a könyv végére helyezett verseknél 
(Aenigma poeticum in librum) olvasható megjegyzés: „librum hunc magna la-
bore et industria in unum collegit, composuit Celsissimus Princeps Paulus Esto-
ras, hujus etiam aenigmatis author." A családtagok ábrázolásait Pál udvari fes-
tője, egy bizonyos Petrus készítette, akit az osztrák történész, Harald Prickler, 
Kristallóczy Péterrel azonosított, a metszeteket a festmények alapján két bécsi 

12 Joannes Tomcus Marnavitius: Indicia vetustatis et nobilitatis familiae Marciae vulgo Mar-
navitiae. Romae 1632. - Marnavicsról: Galla Ferenc: Marnavics Tomkó János boszniai püspök ma-
gyar vonatkozásai. Bp. 1940. 

13 Zrínyi Miklós számára az ír ágostonos Marcus Forstall készítette el a Zrínyi család Stemma-
tographiaját. Magyar fordítása megjelent: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában i. m. 320-390. 
- A jogász Ladányi Ferenc a Draskovicsokról állított össze egy munkát, amelynek egyik példánya ma 
megtalálható az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára Kézirattárában (továbbiak-
ban ELTE EK Kt.), Collectio Hevenesiana Tom. 70. - Nádasdy az 1660-as években intézőjével a 
Nádasdy és a Báthory család rokonságára gyűjtetett anyagokat, illetve anyai felmenői, a Révay csa-
lád után érdeklődött. Komáromy András: Nádasdy Ferenc országbíró mint genealógus. Turul (1896) 
39-41. 

14 Életére 1. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I-XIV Bp. 1891-1914. VIII. 1"360-1361. 
15 Buzási E.: Fikció és történetiség i. m. 412. 
16 Mausoleum Regni Apostoliéi Regum et Primorum militantis Ungariae Ducum... Norim-

bergae 1664, vö. Cennerné Wilhelmb Gizella: Portrék az Esterházyak „Trophaeum"-ából. In: Főúri 
ősgalériák i. m. 74-77. 

17 Bene S.: A Zrínyiek: egy családtörténet története i. m. 288. 



rézmetsző, Jakob Hoffmann és Jacob Hermundt készítette. Az egyes családtag-
okról szóló verseket Pavao Ritter Vitezovic (1652-1713), az ismert horvát író és 
költő, az illírizmus atyja írta, ahogy az a kötet végén a már idézett Aenigma 
poeticumhan olvasható.18 

Vitezovic nem volt kezdő a családtörténet terén, korábban már készített 
egy munkát a Gussich család felmenőiről.19 A vállalkozásban való részvételét 
bizonyítja az a levél is, amelyet Zágrábból 1700. március 19-én intézett Ester-
házy Pálhoz, melyben a Trophaeummal is foglalkozott. A levélből kiderül, hogy 
Vitezovic elvállalt munkáját már lezárta, most még egy költeményt küld, amely 
bevezetőként szolgálva a munka jobb érthetősége szempontjából fontos.20 Rajta 
kívül Nagy Iván alapvető genealógiai munkájában még két nevet említ meg Es-
terházy Pál munkatársaként, akik a Trophaum összeállításában közreműköd-
tek:21 Bezerédy Ádámot és Jeszenszky Istvánt, előbbi a nádor egyik vezető fa-
miliárisa, utóbbi titkára volt. Sajnos ezt a megállapítást eddig még levéltári 
adatokkal nem sikerült alátámasztani. 

A Trophaeum is hosszú keletkezéstörténetre tekinthet vissza. Előzményé-
nek tartható Marcellinus Bautschner jezsuita munkája, aki Esterházy Pál fia, 
Miklós (1655-1695), a későbbi tinnini püspök bécsi egyetemen történő filozófiai 
bakkalaureátusi fokozatszerzése alkalmával 1674-ben kis munkát publikált In-
scripti Herourn Nomina Flores in Trophaeo Illustrissimae Familiae Esterha-
sinae címmel.22 A mű az Esterházy család legkiemelkedőbb tagjainak állított 
emléket elogiumok formájában, a család közvetlen ősének tekintett 10. század-
ban élő, nem kevesebb, mint 117 évet megért Paulus Longaevustól a megrende-
lő Esterházy Pálig bezárólag. A kötethez előzéklapként igényes metszet tarto-
zik, amelyet R. Sturm rajza alapján Tobias Sattler készített. A metszeten ábrá-
zolt családfán Ors (Eurs) vezértől Esterházy Pálig bezárólag 27 személy kapott 
helyett, közülük hatan egész alakosan kerültek ábrázolásra, utolsónak jobb ol-
dalon az egyetlen történeti figura, Pál (bal oldalon: Ludovicus, Michael, Ni-
colaus, jobb oldalon: Georgius, Emericus, Paulus). 

Nem Bautschner műve az egyetlen előképe a Trophaeumnak. Esterházy 
Pál egyik jellemző vonása, hogy vállalkozásai hosszú időn át foglalkoztatták őt, 
és így az eredeti elképzeléshez képest több fejlődési fázison mentek át. Az Es-
terházy család hercegi ágának levéltárában Pál nádor iratai között található 
egy kézirat, pontosabban töredéke egy kéziratnak az alábbi címmel: Elogia 

18 Berlász Jenő: Pavao Ritter-Vitezovic az illirizmus szülőatyja (Magyar-horvát viszony a 17-18. 
század fordulóján). Századok 120. (1986) 943-1002. - Vitezovic szerzőségét a köztudatba ismét Szöré-
nyi László hozta be, Nagy Iván számára ez a 19. század derekán még ismert volt. Esterházy Pál: A 
Boldogságos Szűz Mária szombattya. Nagyszombat (Fakszimile kiadás, Bibliotheca Hungarica Anti-
qua XXXI.) Bp. 1995. Utószó. - Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táb-
lákkal. I-XII. Pest 1857-1868. IV 85. 

19 Paulus Ritter [Vitezovic]: Apographum de comitibus Corbaviae, qui fuerunt de genere Gussich. 
Labaci 1681. 

20 Pavao Ritter Vitezovic levele Esterházy Pálhoz 1700. március 19., Zágráb: MOL Esterházy 
Lt. P 125 Nr. 3678. 

21 Nagy /.: Magyarország családai i. m. IV 85. 
22 P Marcellinus Bautschner. Inscripti Heroum Nomina Flores in Trophaeo Illustrissimae 

Familiae Esterhasinae... Viennae 1674. - Ismertetése: Bollwerk Forschtenstein i. m. XI/15. (240). 



Familiae Estorasianae ab Eurse Duce cum aliquibus informationibus usque in 
praesens tempus Anno videlicet Domini 1694P A mintegy 120 fólió terjedelmű, 
verseket tartalmazó kézirat három kéz terméke, közülük az egyik jól felismer-
hetően magáé Esterházy Pálé. Úgy tűnik, hogy Pál eredetileg maga akarta 
megírni a családtagok dicséretét, bár az sem kizárt, hogy csak a nyersanyagot 
kívánta maga szállítani, amelyet azután a szakavatott profi poéta öntött megfe-
lelő formába. Néhány motívuma nagyon hasonlít a Trophaeum nyomtatott ver-
ziójában megjelent vershez, mint például Ida dák királylány története, de van-
nak egészen eltérők, mint az Ors (Eurs) vezérről írt versezet. Mindenesetre az 
vitathatatlan, hogy a Trophaeum egyik korábbi változatáról van szó. 

A nemesség részéről azonban nem csupán családi múltja iránt nyilvánult 
meg érdeklődés, hanem rendi küldetéstudattal eltöltve országa rendi nemzeté-
nek múltja iránt is. Ennek jegyében jöttek létre azok a genealógiai gyűjtemé-
nyek, amely egy-egy tartomány vagy ország legelőkelőbb családjai leszármazá-
sát foglalták magukba. Ilyenekként keletkeztek például Magyarország közvet-
len szomszédságában, Alsó-Ausztriában Reichard Streun von Schwarzenau, 
Job Hartman von Énekel és Johann Georg Adam von Hoheneck gyűjteményei. 
Ezen törekvések közös célja — Renate Holzschuh-Hofer szavával élve — „a tör-
téneti folyamat felkutatása és ábrázolása révén a jelenlegi helyzet magyarázata 
és igazolása" volt.24 Az őskultusz tehát fontos elemét képezte a nemesi-rendi 
tudatnak. Nem meglepő tehát, ha Esterházy Pál saját családja múltján túl más 
előkelő családok története iránt is érdeklődést mutatott . Majd látni fogjuk, 
hogy a helyzet még ennél is bonyolultabb. Egyelőre elégedjünk meg azzal, a 
ténnyel, hogy Pál nádor kéziratai között található egy kézirat, amely az alábbi 
címet hordozza: Simulacrum Pannonicae nobilitatis. Authore Paulo Sfacri] 
Rfomani] I[mperii] Principe Estoras R[égni] Hun[gariae] Palatino MDCCIII.25 

Ez a kézirat kétségkívül azonos azzal a munkával, amelyet a Trophaeum 
mint a magyar nemességről készítendő munkát harangoz be.26 A kéziratnak 
impozáns, kézzel rajzolt címlapja is van, amelyen egy császári koronát viselő fi-
atal nő által megszemélyesített Germania látható, amint egy oroszlánoktól 
vontatott diadalkocsin ül, kísérői között jól felismerhető a hasonlóképpen ifjú 
hölgy által jelképezett Pannónia, aki az Esterházy család címerét tar t ja a kezé-
ben. A 190 fólióból álló kézirat összesen 88 család leszármazását tartalmazza. 
Már egy felületes vizsgálat alapján is látható, hogy a kézirat lezárása nem tör-
tént meg. Egynémely genealógia két példányban is megtalálható benne, az 
egyik általában Esterházy Pál kezétől származik, míg a másik példány két má-
sik kéztől való, akik közül az egyik a már említett Jeszenszky István, Pál nádor 
egyik t i tkára kezével azonosítható. Az egységes formába szerkesztett családfák 
mellett akad néhány eltérő megoldás is: így például a Révay családnak rajzolt 
családfája van, más esetekben szövegformában található a leszármazás, mint 

23 MOL Esterházy Lt. P 125 Nr. 11905. p. 191-325. 
24 Idézi Thomas Winkelbauer. Geschlecht und Geschichte. In: Die Konstruktion der Vergan-

genheit i. m. 158. 
25 MOL Esterházy Lt. P 125 Nr. 11905. p. 1-190. 
26 „Explanatio brevis supra positorum insignia addita in familiam totam apostprophe." In: 

Trophaeum i. m. oldalszám nélkül. 



például a Székely család esetében.27 Hogy a kézirat szerkesztése nem zárult le, 
mutat ja az is, hogy néhány esetben hasonló típusú családfák nem a kéziratban, 
hanem az Esterházy család hercegi ága levéltárának genealógiai gyűjteményé-
ben (Repositorium 49.) maradtak fent.28 

A családfák jellegzetessége, hogy minden esetben csupán a családok fő le-
származási vonalát közlik, és nem tartalmazzák a feleségek neveit. A kevés né-
ven nevezett feleség esetében csaknem minden esetben Esterházy családba be-
házasodó hölgyről van szó, vagy olyan valakiről, aki valamilyen módon kötődik 
valamely az Esterházy família leszármazásában nagy szerepet játszó családhoz, 
így például a Cziráky-családfán található Katalin nyilván azért került a család-
fára, mert Dániel Estorassal lépett házasságra, a Dagor család esetében egy má-
sik Katalin szerepel, aki azután Frangepán János (1150) feleségeként szerepel, 
a frigyből született lány, Borbála pedig Ludovicus Estoras temesi bánnal háza-
sodott össze (1170).29 

A kézirat csonkaságát mutatja, hogy az A betű teljesen hiányzik, illetve, 
hogy a munkához semmifajta előszó nem tartozik.30 Mindenesetre az Esterházy 
levéltár genealógiai gyűjteményében található egy háromoldalas szöveg Pál ná-
dor kézírásával, amely a sokat mondó Admonitio et Instructio címet hordozza.31 

Tartalma alapján úgy tűnik, hogy a szöveg a Simulacrum Pannonicae nobi-
litatishoz vagy legalábbis annak egyik változatához kapcsolódik, annak elősza-
vaként készülhetett. Esterházy Pál ebben bevezetőben nagyszabású koncepciót 
vázol fel. Eszerint tervezett műve három részre tagolódik: az első rész a magyar 
királyok, a Magyarországhoz tartozó országok és tartományok, valamint főne-
mesek, megyék, káptalanok, konventek, monostorok, városok és kiváltságolt 
mezővárosok, illetve nemesek címerét fogja betűrendbe állítva tartalmazni; a 
második rész az előkelő családok leszármazását, viselt dolgainak ismertetését 
hozza; a harmadik rész pedig azon családok listáját foglalja magába, amelyek-
nek a neve ugyan ismert, de leszármazásuk már nem állítható össze. A Si-
mulacrum Pannonicae nobilitatis és a különálló előszó közötti kapcsolatra utal, 
hogy az előszóban megfogalmazott kritériumok szerint került sor a Simulac-
rum kialakítására, azaz — mint utal tunk rá — a genealógiák nem tartalmazzák 
a mellékágak leszármazását és a feleségek nevét sem. 

A három oldalas bevezető azt bizonyítja, hogy Esterházy Pál elképzelései-
ben nem csupán egy egyszerű genealógiai munka szerepelt, hanem egy annál 
komplexebb vállalkozás, amely a szerző szándékai szerint tartalmazta volna 
egyrészt a magyar királyok, másrészt a magyar főurak és nemesek, illetve kirá-

27 MOL Esterházy Lt. P 125 Nr. 11905. p. 137., 150. 
28 L. pl. MOL Esterházy Lt. P 108 Rep. 49. Fasc. C. Nr. 8. Lossonczi, Fasc. C. Nr. 13. Sarma-

sághi, Fasc. F. Nr. 22. Török de Enyingh, Fasc. H. Nr. 10. Alaghi, Fasc. H 20. Nr. Rudno, Fasc. H. Nr. 
23. Undi, Fasc. H. Nr. 25. Aradi. 

29 MOL Esterházy Lt. P 125 Nr. 11905. p. 16., 29. 
30 Az Esterházy Pál által összeállított genealógiákról több másolat is készült. A legrégebbi má-

solat a budapesti Egyetemi Könyvtár Hevenessy-gyújteményében található, ahol az A betű és néhány 
olyan genealógia is fellelhető, amely az eredeti kéziratból hiányzik: Alagi, Almasi, Antalfi, Aradi, Ba-
log, Bebek, Bessenyei, Hathalmi, Hollókői, Losonczi, Nyári, Rozgon, Sarmasági, Thelegdy, Török de 
Enying, Várdai. ELTE EK Kt. Collectio Hevenessyana Tom. 28. passim. 

3 1 MOL Esterházy Lt. P 108 Rep. 49. Fasc. B. Nr. 3. 



lyi városok címerét is. Ily módon a hatalom mindkét pólusa az uralkodói és a 
rendi is megjelenítésre került volna. Úgy tűnik azonban, hogy a nagyszabású 
terv nem került teljes mértékben kivitelezésre, noha valószínűleg néhány szét-
szórtan az Esterházy levéltárban található kézirattöredék e vállalkozáshoz kap-
csolódik. 

Ez alkalommal is, mint Pál nádor sok más munkája esetében, hosszabb al-
kotási folyamatnak lehetünk tanúi. A Simulacrum Pannonicae nobilitatis cím-
lapja az 1703-as esztendőt hordozza, az Esterházy család hercegi ága levéltárá-
ban, a már többször is idézett genealógia gyűjteményben viszont található egy 
másik kézirat, pontosabban egy kézirattöredék, amely azt mutatja, hogy Ester-
házy Pált már régóta foglalkoztatta ez a kérdés: Genealogiae variae regum ac 
illustrium quarundam tum antiquarum tum recentiarum familiarum inclyti 
Regni Hungáriáé, quos comes Paulus Estoras de Galanthaperpetuus in Frakno 
etc. magnis studiis et laboribus amore gentis suae in ordinem redegit ac publici 
iuris fecit Anno Domini MDCLXXVLX.32 A kézirat azt mutatja, hogy Pált saját 
családja történetének kutatásával egyidejűleg foglalkoztatta más családok tör-
ténete és genealógiája, sőt a magyar királyok leszármazása is. Eredetileg 1675-
ös évszám állt a címlapon, amit később 1660-ra javított Pál. Hogy miért, arra je-
lenleg nem tudok magyarázatot adni. Bár e kézirathoz nem tartozik szépen raj-
zolt címlap, van hozzá viszont előszó, amely a munka keletkezéstörténetéhez 
fontos adalékokat szolgáltat. Eszerint Esterházy Pál négy éven keresztül leve-
lezett különböző személyekkel, hogy családjuk leszármazását tőlük megszerez-
ze. A levelezőpartnerek egy része megküldte a kért leszármazást, más részük 
azonban válasz nélkül hagyta őt. Hogy milyen komoly szerepet játszott az ős-
kultusz a nemesség gondolkodásában, különösen jól illusztrálható azzal a be-
kezdéssel, amelyben Pál gróf az ősök vérének a jelentőségéről ír, amely az utó-
dokat hőstettekre ösztönzi.33 Esterházy annak is tudatában volt, hogy munkája 
úttörő jellegű, Magyarországon első a maga területén.34 A munkát szerzője — 
tartalmának és céljának megfelelően — egyrészről I. Lipótnak, mint magyar ki-
rálynak, más részről a magyar rendeknek ajánlotta. 

Sajnos az előszón kívül a kéziratból nem sok minden maradt meg, mind-
össze néhány oldal, amely a magyar királyok leszármazását mutatja be, neveze-
tesen Opos szkíta fejedelemtől I. Lipótig bezárólag, amely egyúttal a királyok és 
az Esterházyak rokonságát is hivatott feltárni.35 Ez a genealógia egy korábbi 
változata annak a leszármazási táblának, amely a Tropheumhan került közzé-
tételre (Theatrum Genealogicum), és amely az Esterházyak és Nagy Károly ro-
konságát mutatja be.36 Ezek a törekvések ismételten jelzik, hogy milyen fontos 

32 MOL Esterházy Lt. P 108 Rep. 49. Fasc. J. Nr. 2. 
3 3 „Cum vero sanguis et praesertim nobilis, ac generosus sympatetica, vei potius magnaetica 

quadam vi trahat sanguinem a se ortum praeclare, et utiliter t raduntur generationes illustrium 
familiarum, quae posteros ad virtutis imitationem manu ducant..." uo. fol. 5v. 

34 „nullám quispiam eiusmodi deductionem magnam familiarum Hungaricarum hactenus typpis 
mandatam conspicarem..." uo. fol. 8r. 

35 MOL Esterházy Lt. P 108 Rep. 49. Fasc. J. Nr. 2. fol. 3-6. 
36 Die Fürsten Esterházy i. m. 252-254.; Galavics G.: Die frühen Porträts der Familie Ester-

házy i. m. 120. 



volt Esterházy Pál számára családja legitimációja, a más főurakéhoz hasonló, 
sőt azokat felülmúló származás produkálása. 

A Simulacrum Pannonicae nobilitatis alaposabb vizsgálata közelebb vissz 
minket annak megválaszolásához, hogy miért is került sor a mű megszületésé-
re. Első pillantásra feltűnő, hogy meglehetősen vegyes a munkába felvett csalá-
dok névsora: 

Balásfi, Both, Bors, Cziráki, Császár, Csáktornyai, Czorom (Choron), Da-
gor , Darnóczi, Dengelegi, Dragulya, Olah Dragula (Hunyadi család is érintve) 
Dersfi, Dóczi, Draskovics, Dubogi, Érdi, Ecseri (Eczeri), Egervári, Emődi, End-
rédi, Fabiankovics, Farkas, Fogarasi, Gara, Foki, Gut, Gereben, Gémesi, Gug, 
Hédervári, Hagymási, Horváth de Veglia, Hosszútóti, Illésházi, Izdenczy, Jó, 
Kadika, Kanizsai, Kaposvári, Kéri, Kenesei, Kende, Keve, Koháry, Laki, László-
fi, Lippai, Listius, Magyari, Mosony, Megy esi, Németi, Napragi, Nyíri (Nyri), 
Orbavai, Osli, Paksi, Pataki, Pázmány, Rajki, Révai, Reveczki, Somlyói, Szak-
mardi, Széchy, Székely, Szokoly, Tököli, Turóczi, Ugróczi, Toldi, Tardi, Udvari, 
Újlaki, Ujhidi, Vitéz, Valpo, Vizkelethy, Vurm, Zaporowski, Zavari, Zápolya, 
Zibot, Zichy, Zobri, Zombor. 

Mint már említésre került, a kézirat végleges megszerkesztése nem tör-
tént meg. Mint látható, az A betű teljesen hiányzik belőle, az Esterházy család 
hercegi ága levéltárában, a budapesti Egyetemi Könyvtárban, illetve a bécsi 
volt Finanz- und Hofkammerarchiv ban folytatott kutatásaim során ugyanak-
kor további genealógiákat találtam, közel húsz darabot, amelyek formájuk 
alapján a kézirathoz tartozhattak. Ezek a következők: 

Alagi, Almasi, Antalfi, Aradi, Balog, Bebek, Bessenyei, Hathalmi, Holló-
kői, Losonczi, Nyári, Ozoli, Rozgonyi, Rudno, Sarmasági, Thelegdy, Török de 
Enying, Undi, Várday. 

A kéziratban, mint az a névsorból is kitűnik a jól ismert arisztokrata csa-
ládok mellett, mint például az Illésházy, a Dersffy vagy a Draskovics, számos is-
meretlenül csengő családnév is található, így a Dagor, Kadika vagy a Keve, akik-
nek ősei hun és kun királyok voltak. Egyes családok őseit egész messzire sike-
rült visszavinni, a Dragulya, Kadika, Keve, Újlaki családok esetében egész Ádá-
mig, az Olah Dragula (Oláh Miklós esztergomi érsek családja) esetében az ős 
Dodó dák király volt.37 Néhány családnak római ősök jutottak, így a Both, a 
Bors, a Császár és a Dagor családoknak.38 Ha nem is voltak mindenkinek ilyen 
régi felmenői, a családok többségét sikerült az Árpád-korig visszavezetni. Es-
terházy Pál minden jel szerint alapos magyar történeti ismeretekkel rendelke-
zett, mivel a genealógiákban tájékozódásképpen megadott királynevek és a 
melléjük helyezett évszámok a legtöbb esetben helyesek voltak. Ez nem is meg-

37 MOL P 125 Nr. 11905. p. 41-44.: Olah Dragula, p. 26-32.: Dagor, p. 92-95.: Kadika, p. 
104-106.: Keve, p. 167-169.: Újlaki. 

38 Uo. p. 4-5.: Both, p. 6-7.: Bors, p. 18-19.: Császár, p. 29-30.: Dagor. 



lepő a nádor könyvtárjegyzékének ismeretében, ahol az 550 kötetnek közel fele 
(221 darab) tartozott a történelem csoporthoz. Ez még akkor is tekintélyes 
szám, ha figyelembe vesszük, hogy a szorosan vett történelmi könyveken kívül 
számos államelméleti, politikatudományi és utazási irodalomhoz tartozó mű 
volt a kategóriába sorolva.39 

A genealógiai táblák a neveken kívül alig tartalmaznak egyéb információ-
kat. Többnyire megadták az egyes családok őseit, akik általában királyi hadve-
zérek (belliductores), zászlóhordozók (vexilliferi) vagy pohárnokok (pocillato-
res) voltak. így például Cziráki Lénárt, a Cziráki család őse Nagy Lajos király 
apródja volt, Dersfi Mór, a Dersffy család őse I. Béla király hadvezéreként szol-
gált, Dubogi Mátyás, a Dubogiak őse pedig II. András keresztes hadjárata során 
hunyt el Ázsiában 1218-ban, míg Kanizsai Péter I. Béla udvari kapitányaként 
szolgálva szerzett adományt a család névadó várára.40 Ezenkívül néhány eset-
ben különleges hőstettek kerültek még megörökítésre, amelyek a nemesi tudat-
ban és önlegitimáció szempontjából bírtak kiemelkedő jelentőséggel. E hőstet-
tek között is egyfajta rangsor figyelhető meg. A legkomolyabb ezek közül a 
mohácsi csata (1526), így majd minden neves családban található egy-egy csa-
ládtag, aki II. Lajos királlyal együtt halt hősi halált. A magyar nemesi tudatról, 
illetve a mohácsi csatának ebben elfoglalt szerepéről igen sokat árul el ez a tény. 
Ám nemcsak Mohácsnál hullottak a vitéz nemesek, hanem néhány család eseté-
ben, akiknek jelentőségét Esterházy Pál ki akarta emelni, Nikápolynál (1396) 
és Várnánál (1444) is voltak hősi halottak.41 

Érdekes kérdés, bár lehet, hogy a műfaj jellegéből fakad, vagy a korszakra 
jellemző egyfajta nemzetkarakterológiai jegy, hogy a vesztett csatákban elesett 
hősök legitimálnak, nem pedig a győztes ütközetekben való részvétel. Olyanra 
nem is találtam példát, aki mondjuk a nándorfehérvári diadalban szerzett vol-
na érdemeket. Jól illusztrálja a fentebb elmondottakat a Liszthy (Listhius) csa-
lád. A Liszthyek eredetileg az erdélyi Nagyszebenből származtak. A család fel-
emelkedése Liszthy Jánossal (11577) kezdődött, aki előbb a Magyar Udvari 
Kancellária t i tkára (1550-1568), majd alkancellár (1568-1573), végül kancellár 
(1573-1577) volt. Felesége, Oláh Lukrécia halála után az egyházi rendet felvéve 
előbb veszprémi (1568-1573), majd győri püspök (1573-1577) lett. Mint tudjuk, 
Liszthy János szerzett családja számára nemeslevelet 1554-ben, amelyet 1573-
ban megerősíttetett. Ez a leszármazás, ez a fiatal felemelkedés azonban termé-
szetesen nem volt elégséges Esterházy Pál számára, így ő elővezetett két továb-
bi őst, Liszthy Sebestyént és egy másik Liszthy Jánost, akik közül az előbbi 
Nikápolynál, a másik Mohácsnál esett el.42 

39 Esterházy Pál könyvtárjegyzékének kiadása: Lesestoffe aus Ungarn. II. Kőszeg (Giins), Rust 
(Ruszt), Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó) 1535-1740. Hg. Tibor Grüll - Katalin Keve-
házi - Károly Kokas - István Monok - Péter Ötvös - Harald Prickler. (Adattár XVI-XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez 18/2.; Burgenländische Forschungen, Sonderband XV) Szeged 
1996. 162-181. 

40 Sorrendben: MOL P 125 Nr. 11905. p. 16., 45., 42., 96. 
41 Például a Balásfi család őse, Balázs („nationes Polonicae") I. Ulászló királlyal együtt esik el a 

várnai ütközetben (uo. p. 2.), Gereben László hasonlóképpen (uo. p. 76), míg Draskovics Pál a 
nikápolyi ütközetben hal hősi halált (uo. p. 49). 

42 Uo. p. 113. 



A leszármazások közelebbi vizsgálata ugyanakkor arról győz meg ben-
nünket, hogy komolyabb genealógiai kutatásokhoz ezeket a családfákat nem le-
het használni. De nemcsak az Ádámig, Attiláig vagy Dodó dák királyig vissza-
nyúló kristálytiszta vonalvezetésű leszármazás ébreszt kételyeket, ugyanolyan 
problémásak az újkori felmenők is. Már a harmincéves háborúban (1618-1648) 
elesett családtagok jelentősebb száma is — ráadásul többnyire magas rangú 
tisztekről van szó — okot ad a szkepszisre.43 Néhány esetben az utolsó generá-
ciókban található hiba gondolkoztat el. Például a Hosszúthóthy család leszár-
mazási tábláján utolsó generációban megjelenik egy Hosszúthóthy János veszp-
rémi kapitány, neve mellett az 1645-ös évszámmal, akinek esetében kétségkívül 
Hosszúthóthy Györgyről van szó, a család utolsó tagjáról, aki 1638 és 1644 kö-
zött látta el a veszprémi kapitányságot.44 A Nádasdyak ősei közé tartozó Kani-
zsaiak utolsó férfitagjaként Kanizsai Jánost nevezik meg, akinek halálát az 
1590-es évekre teszik. Valójában a család utolsó férfitagja Kanizsai Ferenc, Ka-
nizsai Orsolya testvére volt, aki 1532 folyamán hunyt el.45 

Mindezeken túl meglepő az a tény is, hogy milyen sok jól ismert magyar 
főnemesi család hiányzik a munkából. Amennyiben csak az Esterházy család 
közvetlen környezetét és rokonságát nézzük, hiányzik a Batthyány, a Nádasdy, 
a Zrínyi, a Frangepán, a Homonnai Drugeth és a Báthory család is. Ha a Wesse-
lényi-féle rendi szervezkedésbe belekeveredett családok (a Nádasdy, a Zrínyi és 
a Frangepán) kihagyása érthető is, magyarázat nélkül marad Batthyányak és a 
Homonnai Drugethek kihagyása. 

A munka céljának megismeréséhez közelebb visz a benne szereplő famíli-
ák és az Esterházy család kapcsolatának vizsgálata. Elég gyorsan kideríthető, 
hogy közvetlen vagy közvetett módon majd minden család rokona volt az Ester-
házyaknak. A fentebb taglalt nagy Esterházy-genealógiák előkészítése során 
több olyan lista is keletkezett, amely Esterházy Pál apai-anyai őseit harmad-
negyedíziglen tartalmazza. E listák sorozatban tartalmazzák a Simulacrum 
lapjain feltűnő családok neveit.46 Az esetek egy részében persze szemmel látha-
tóan fiktív rokonság mutatható ki, így például a Bors, Császár, Dragulya, Olah 
Dragula, Dersfi, Endrédi családdal. Más esetekben közvetett, harmadik csalá-
don keresztül állt fent rokonság, így volt rokon például a Fogarasi családdal, 
amely a Kosztkákkal volt rokonságban (a Trophaeurnhan például található egy 
Kosztka Anna), vagy például a Keve család a Bogdan családdal rokon, innen 
származott az a Bogdan Anna, aki a Trophaeum szerint Ludovicus Estoras fele-

4 3 Pl. Laki Lukács „colonellus sub Romanorum imperatoribus regibus Matthia et Ferdinandi 
II. Anno Domini 1636" uo. p. 109. 

44 Uo. p. 89. Hosszúthóthy; vö. Pálffy Géza: A veszprémi végvár fő- és vicekapitányainak élet-
rajzi adattára (16-17. század). In: Veszprém a török korban. Felolvasóülés Veszprém török kori emlé-
keiről. Szerk.: Tóth G. Péter. (Veszprémi Múzeumi Konferenciák 9.) Veszprém 1998. 91-186., különö-
sen 122-124. és 145-146. 

4 5 MOL P 125 Nr. 11905. p. 97. Kanizsai család; vö. Reiszig Ede: A Kanizsaiak leszármazása a 
XV században. I-II. Turul (1941) 22-31. és 71-81., különösen 80. 

4 6 Pl. „Genealógia palatini Pauli Estoras in liena paterna tritavorum prout in arbore imprimi 
debent per sculpto rerum penultima eiusdem Arboris extremitate sunt itaque tritavi N. 32" MOL 
Esterházy Lt. P 108 Rep. 49. Fasc. A. Nr. 8. (ugyanitt egy negyedízigleni és anyai ágról készült, 
harmadízigleni összeállítás is található, mindez Esterházy Pál kézírásában) 



sége volt. Nem csoda, hogy a komplikált leszármazások és keresztrokonságok 
szem előtt tartása nem mindig sikerült a szerzőnek. A 12. században élt Joan-
nes Esterházy hitvese így egy alkalommal Dagor Katalin és Frangepán János 
gyermeke, míg más alkalommal Kanizsai Orsolya és Frangepán János szülötte 
volt.47 

A fent elmondottak alapján kézenfekvő a megállapítás, hogy a Trophaeum 
és a Simulacrum Pannonicae nohilitatis között szoros kapcsolat áll fenn, utób-
bi kézirat csupán az előbbivel együtt értelmezhető. Sőt a korábban felsorolt 
kézirattöredékek azt mutatják, hogy Esterházy Pált régóta foglalkoztatta saját 
családja múltja, és ennek még dicsőbb megteremtése érdekében széleskörű, a 
magyar nemesség tekintélyes részét illető családtörténeti anyaggyűjtést folyta-
tott, komoly genealógiai könyvtárt gyűjtött egybe, amelynek egy része (mintegy 
tíz kötet) mind a mai napig megtalálható az Esterházy család levéltárában 
(Repositorium 68.).48 Esterházy Pál kutatásait még az 1660-as években kezdte, 
és célkitűzése minden jel szerint egy átfogó, a magyar uralkodók és a magyar 
nemesség leszármazását, illetve a szabad királyi városokkal és a privilegizált 
mezővárosokkal kibővítve annak címereit tartalmazó munka elkészítése volt. 
Nem kétséges persze, hogy mindennek elsődleges célja saját családjának a ma-
gyar arisztokrácia soraiba történő végleges beemelése volt. Az eredeti elképze-
lés azután az idők folyamán többszörös átalakuláson ment keresztül. Több év-
tizedes gyűjtőmunka u tán formálódott ki a Trophaeum a maga bonyolult szer-
kezetével, amely az Esterházy család leszármazását állította centrumába. A 
Trophaeumh&n bemutatott ősök hitelességének emelése és legitimálása volt a 
célja a második munkának, a Simulacrum Pannonicae nobilitatisnak. Céljai, az 
Esterházy család apai és anyai ági felmenői teljes bemutatása érdekében törté-
neti családokba képzelt figurákat ágyazott be, illetve egész sor famíliát terem-
tett, hogy ezáltal a kreált Esterházy-ősök még hitelesebbé váljanak. A tanulmá-
nyunkban több helyütt jelzett rendi tudat körmönfont módon így egyéni célok 
szolgálatába szegődött. További vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy a munka 
mennyire szolgálta Esterházy Pál birtokszerző tevékenységét.49 

Hogy miért nem jelent meg a mű nyomtatásban, azt jelenleg biztonsággal 
nem tudom megválaszolni. A címlapon 1703-as év áll, a Rákóczi-szabadságharc 
kitörésének esztendeje. Valószínű, hogy az uralkodó és a magyar rendek között 
támadt nyílt konfliktussal aktualitását vesztette a munka, különösen annak is-
meretében, ha felidézzük az egyik korai verzió bevezetőjének kettős, a magyar 
királyhoz és a magyar rendekhez egyaránt szóló ajánlását. Az sem zárható vi-

47 A Fogarasi-Kosztka rokonság: MOL P 125 Nr. 11905. p. 69., ill. a Keve-Bogdan rokonság: p. 
105. - Ludovicus Estoras problémás hitvesei: uo. p. 16. és 96. 

48 A munkák között a kor olyan ismert kézikönyvei találhatók meg, mint Gabriel Bucellini 
Germaniae topo-chrono-stemmatographia sacra et profana című műve (I-IV Nürnberg 1655-1678.), 
Elias Reusner Basilikon. Opus genealogicum catholicum de praecipuis familiis imperatorum, regum, 
principum aliorumque procerum orbis Christiani című könyve (Frankfurt 1592.) vagy Nicolaus 
Rittershusius Genealógia imperatorium, regum, ducum comitumque etc. című műve (Tübingen 1664.), 
de köztük szerepelt Pavao Ritter Vitezovic illír Stemmatographiája is (Viennae 1702). MOL Ester-
házy Lt. P 108 Rep. 69. I-XIV 

49 Vö. ezzel kapcsolatban Soós István e számbeli írását. 



szont ki, hogy a szerzőnek a végső fázisban elment a kedve műve befejezésétől. 
A több évtizedes erőfeszítések ellenére ugyanis egyes családok leszármazása 
még mindig hiányzott a műből. 

Bár az ez ideig alig ismert családtörténeti munka nem került közzétételre, 
kéziratos formában is hatott. A Pál nádor által kreált genealógiák az idők folya-
mán utat találtak a különböző genealógiai gyűjteményekbe. Az első másolatot 
valószínűleg a jezsuita forrásgyűjtő Hevenessy Gábor készítette a 18. század 
elején, még akkor, amikor a Simulacrum formálódóban volt.50 További másola-
tok találhatók az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött genealó-
giai gyűjteményekben, sőt egy másolatsorozat a bécsi Hofka?nmerarchivban is 
fellelhető.51 Egyes leszármazások olyan elfogadottakká váltak, hogy a tudomá-
nyos, kritikai genealógia magyarországi megalapítója, Nagy Iván nevezetes csa-
ládtörténeti-genealógiai alapművében a 19. század közepén még kénytelen az 
Esterházy Pál nádor által kreált genealógiák ellen — például az Almássy vagy 
a Bors család esetében — harcolni.52 

50 ELTE EK Kt. Collectio Hevenessiana Tom. 28. - A kötet végén Hevenessy Gábor által készí-
tett index található, az alábbi megjegyzéssel: „Catalogus familiarum Hungaricarum jam in ordinem 
redactarum Anno 1701" [!J 

5 1 Österreichisches Staatsarchiv, Wien; Allgemeines Verwaltungsarchiv, Finanz- und Hofkammer-
archiv, Hofkammerarchiv, Familienakten. A családok szerint betűrendbe állított iratok között összesen 
39 olyan genealógiát találtam, amely Simulacrum Pannonicae nobilitatis leszármazásaihoz sorolható, pl. 
A 53 Antalfi (1094-1662), A 64 Aradi (1030-1655), D 59 Török de Enyingh, D 99 Dóczi (1241-1635), D 
105 Toldi (1096-1655), D 133 Dubogi (1208-1652), D 140 Turóczy család (1070-1652) stb. 

52 Nagy /.: Magyarország családai i. m. I. 18-19, II. 195. 2. jegyz. 





Benda Borbála - Dicső-Erdődi Balázs 

ERDŐDY GYÖRGY PEREGRINÁCIÓJA (1631-1635) 

Bevezetés 

„Az peregrinatio nélköel én haza nem megyek, mert nem csak az philo-
sophia, hanem az idegen híres nemes nagy várasok megjárása és az nyelveknek 
megtanulása hozott ide engemet." - írja Erdődy György öccsének, Gábornak a 
douai egyetemen megkezdett tanulmányainak elején, 1631. december 24-én. A 
peregrinatio vagy peregrinacio academica a szakirodalom szerint a külföldi 
egyetemeken való tanulást jelenti.1 A latin kifejezés (peregrinatio) Pápai Páriz 
Ferenc szerint idegen-nép között járást,2 Finaly Henrik szerint pedig külföldön 
való utazást vagy tartózkodást jelent.3 Úgy tűnik, a fenti sorokban Erdődy 
György is ebben az értelemben használja, hiszen egyetemi tanulás mellett kí-
ván még peregrinálni, hogy nevezetes idegen nagyvárosokat is megnézzen és 
megtanuljon néhány nyelvet. Ennek ellenére természetesen magunk is a szak-
irodalom bevett szóhasználatának megfelelően használjuk a peregrináció kife-
jezést, azaz Erdődy György peregrinációja alatt Douaiban való — alább részle-
tesen bemutatandó — tanulását értjük, amelyet egy Európa több országára ki-
terjedő utazással kívánt kiegészíteni, mivel úgy vélte, hogy a tapasztalásra, vi-
lágjárásra és nyelvek megismerésére legalább annyira szüksége van, mint a ta-
nulásra. 

Magyarországon 1635-ig csak kollégiumi típusú iskola (katolikus akadé-
mia, evangélikus líceum és református kollégium) létezett. Ez azt jelentette, 
hogy a magyarországi ifjak elkezdhették ugyan itthon is felsőoktatási tanulmá-
nyaikat, de tudományos végzettséget nem szerezhettek. Egyetemi diplomáért 
külföldre kellett menni, ezért virágzott a magyar diákok külföldi egyetemre já-
rása, a peregrinatio academica. Ezen a helyzeten valamelyest változtatott, hogy 
1635-ben a jezsuiták Pázmány Péter támogatásával létrehozták nagyszombati 
egyetemüket, a peregrináció azonban továbbra is fontos maradt. Ráadásul köz-
ben a magyar ifjak között is kezdett elterjedni a Kavalierstour; amikor is nem 
az egyetemi végzettség megszerzésén, hanem az utazáson és a világlátáson volt 
a hangsúly.4 

1 Pedagógia lexikon. III. köt. O-Zs. Bp. 1997. 175. 
2 Pápai Páriz Ferenc: Dictionarium manuale Latino-Ungaricum et Ungarico-Latinum. Cibinii 

1747. 415. 
3 Finaly Henrik: A latin nyelv szótára. Bp. 1884. 1450 
4 Vö. pl. újabban Torna Katalin: Nádasdy István európai tanulmányútja (1669-1670). A Ka-

valierstour alkalmazása a magyar főúri nevelési gyakorlatban. In: „Idővel paloták..." Magyar udvari 
kultúra a 16-17. században. Szerk. G. Etényi Nóra - Horn Ildikó. Bp. 2005. 192-193. 



A peregrináció-kutatás az 1990-es években lendült fel Magyarországon, 
amikor két kutatócsoport is elkezdett e témával behatóbban foglalkozni, illetve 
forrásokat és adatbázisokat publikálni. A Szegedi Tudományegyetem tevékeny-
kedő Keserű Bálint, Balázs Mihály és Font Zsuzsa a Peregrinatio Hungarorum 
sorozatban elsősorban egyének peregrinációjával kapcsolatos forrásokat jelen-
tetett meg.5 A másik kutatási központban, a budapesti Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetemen, Szögi László irányításával a magyarországi diákok külföldi 
egyetemjárását igyekeznek feltárni a középkortól a 20. századig. Elsősorban a 
hallgatói névsorok összegyűjtése a céljuk, mégpedig a magyarországiak által 
előszeretettel látogatott német nyelvterületre koncentrálva. A számítógépes 
adatbázisban feldolgozott adatokat könyv alakban is megjelentetik: & Magyar-
országi diákok egyetemjárása az újkorban című sorozatnak eddig 15 kötete lá-
tott napvilágot. Ezek elején hasznos statisztikai elemzések és intézménytörté-
netek olvashatók, amelyek nagyban segítik a témával kapcsolatos, bármilyen 
irányban továbblépő kutatásokat. 

Mindezen alapkutatásokkal párhuzamosan a történeti és irodalomtörté-
neti feltárómunkálatok is felfedezték e sokrétűen kiaknázható témát. Kovács 
Sándor Iván például még az 1970-es évek elején az utazási irodalmat foglalta 
össze.6 Szegeden pedig, az 1991 augusztusában tar tot t Nemzetközi Hungaroló-
giai Kongresszus egyik témájához (Aperegrináció a magyar irodalom- és művé-
szettörténet különböző periódusaiban) kapcsolódva két szekciójában (A klasszi-
kus egyetemjárás, Utazási irodalom, tanulmányutak, emigráció) is foglalkoztak 
e kérdéskörrel. Ezek az előadások utóbb két kötetben meg is jelentek.7 A folyó-
iratok közül pedig 2006-ban a Korall szentelt egy egész számot az utazóknak és 
utazásoknak.8 Alábbi tanulmányunk — elsősorban forrásaink és szerző szándé-
kának megfelelően — leginkább az egy-egy személy neveltetéséről és utazásai-
ról szóló tanulmányokat tekinti előképének,9 és egy esettanulmány formájában 
szeretne hozzájárulni a magyar arisztokraták 16-17. századi külföldi tanulá-
si-utazási szokásairól eddig feltártakhoz. Mégpedig egy olyan főúri család, az 
Erdődyek kapcsán, amelynek kutatására a kora újkorral foglalkozó magyar tör-
ténetírás ez ideig meglehetősen kevés figyelmet fordított. 

5 Néhány példa a sorozatból: Széchenyi Zsigmond itáliai körútja 1699-1700. Szerk. Ötvös Pé-
ter. Szeged 1988.; Batthyány Kristóf európai utazása 1657-1658. Szerk. Szelestei Nagy László. Sze-
ged 1988.; Kérészi István omniáriuma. Szerk. Lázár István Dávid. Szeged 1989.; Horváti Békés János 
diáknaplója. Szerk. Pintér Gábor. Szeged 1990.; Teleki Sámuel albuma. Szerk. Jankovics József. 
Szeged 1991. 

6 Kovács Sándor Iván: Útleíró utazók. Utazási irodalom a XVI-XYII. században. Szeged 1972. 
7 Régi és új peregrináció: magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A III. Nemzetközi 

Hungarológiai Kongresszuson, Szeged, 1991. augusztus 12-16-án elhangzott előadások.) Szerk. Béké-
si Imre. Szeged-Bp. 1993. 491-954. 

8 Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat 26. (2006. november): Utazók és utazások. 
9 A teljesség igénye nélkül 1. Ring Orsolya: Thurzó Imre neveltetése. Sic Itur ad Astra 12. 

(2001:1-2. sz.) 33-51.; Szabó András Péter. Haller Gábor peregrinációja. Kút 3. 1-43.; Szelestei Nagy 
László: „Látni méltó..." (Bevezető). In: Batthyány Kristóf európai utazása i. m. 7-13.; Király Erzsé-
bet - Kovács Sándor Iván: Zrínyi Miklós római útikönyve., Irodalomtörténet 63. (1981) 299-331.; 
Torna K : Nádasdy István i. m.; Fazekas István: Batthyány Ádám és gyermekei. In: Gyermek a kora 
újkori Magyarországon, „adott Isten hozzánk való szeretetéből ... egy kis fraucimmerecskét nekünk". 
Szerk. Péter Katalin. Bp. 1996. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 19.) 91-114. stb. 



A korabeli külföldi utazásokat általában három nagyobb forráscsoport 
alapján pröbálták-pröbálják rekonstruálni: Ezek a következők: 1) Utasítás a 
külföldre menő ifjú számára, amelyben a szülők gyakorlati szabályokat fogal-
maztak meg gyermekük és kísérőik számára. 2) A külföldi élet részleteit fel-
jegyző útinapló. 3) A családtagoknak és támogatóknak hazaküldött úti levelek, 
amelyekben általában részletesen beszámoltak az utazás és külföldi tartózko-
dás körülményeiről és költségeiről. 

E három alapvető forráscsoport közül jelen tanulmány csupán az úti leve-
lekre építhet,10 azok közül is elsősorban Erdődy György öccsének, Gábornak 
hazaküldött leveleire, mivel jelenleg sem utasítás, sem napló nem áll rendelke-
zésünkre. Ezek az úti levelek is szolgálnak azonban annyi érdekes és hasznos 
információval egy 17. századi főúri iijú külföldi útjáról, hogy érdemesnek tart-
juk feldolgozásuknak önálló tanulmányt szentelni. A levelek elemzése legin-
kább egy magyar-horvát arisztokrata ifjú peregrinációjának és utazásának anyagi 
hátteréről, annak költségeiről és ennek a családra tet t hatásáról tájékoztatnak, 
kiegészítve természetesen néhány korabeli életmódra utaló adattal. Mindezek 
megértésül azonban először röviden szükséges áttekintenünk Erdődy György 
családi hátterét, amely egyrészt az eddig ismertté vált peregrinusokhoz képest 
számos tekintetben különlegesnek tartható, másrészt megmutatja a peregri-
náció anyagi támaszát nyújtó családi hálót is. 

A családi és gazdasági háttér 

Erdődy I. György 1614-ben Erdődy Kristóf (1584-1621) és Thurzó Borbá-
la (1595-1651?) első gyermekeként látta meg a napvilágot. Erdődy Kristóf apja, 
Tamás (1558-1624) fiatalabb korában evangélikus volt, és feleségül is egy evan-
gélikus nőt vett (Ungnad Anna Máriát). A 16-17. század fordulóján azonban 
már biztosan a katolikusok között találjuk, miután Draskovics György (tl587) 
zágrábi püspök hatására áttért.11 Kristóf fia 1612. november 30-án (vagyis jóval 
apja rekatolizációja után) vette nőül az evangélikus Thurzó György nádor 
(1609-1616) és Czobor Erzsébet leányát.12 Payr Sándor szerint ez is bizonyítja, 
hogy Kristóf kezdetben evangélikus volt. 1621. augusztus 27-én bekövetkező 
halála után Nagyszombatban, az ottani káptalani nagytemplomba temették el, 
vagyis egyértelmű, hogy utóbb valamikor ő is katolizált.13 Végül az is tény, hogy 
fiai már bizonyítottan katolikusként nevelkedtek. 

10 A levelek forráshelye: Slovensky národny archív, Bratislava (a továbbiakban SNA); Archívy 
rodu Erdődy, Ustredny archív rodu Erdődy (UAE), Korespondencia Fond: E.H. Erdődy György levelei 
Erdődy Gábornak. A levelekre utaláskor nem jelzem minden alkalommal, hogy e levéltárból valók, 
csupán a dátumukat adom a jegyzetekben meg. 

11 Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története. Sopron 1924. 187-188. (A ta-
nulmányban megadott oldalszámok a mű interneten megtalálható változatának oldalszámaira utal-
nak. Lelőhelye: http://mek.oszk.hu/01800/01850) 

12 Österreichisches Staatsarchiv, Wien (a továbbiakban ÖStA); Haus-, Hof-, und Staatsarchiv 
(HHStA) Innerösterreichische Hofkammerakten Kart. 11. Konv. 4. fol. 286-302. 

13 Magyar Hölgyek Levelei. 1515-1709. Közli Deák Farkas. Bp. 1879. 241., vö. még Zuzana 
Ludiková: A nagyszombati székesegyház késő reneszánsz és barokk síremlékei (16-17. század). Mű-
vészettörténeti Értesítő 51. (2002: 1-2. sz.) 85-106. passim. 



Erdődy Kristóf négy gyermeke élte meg a felnőttkort: I. György két öccse, 
Gábor és Imre, valamint húga, Erzsébet (Imre és Erzsébet közül jelenleg nem 
tudjuk, melyikük volt az idősebb). György apja említett, 1621 nyarának végén 
bekövetkezett halálakor még csak hét éves volt. Anyja viszonylag hosszú ideig 
maradt özvegyen14 öt kisgyermekkel:15 csupán 1629. január 21-én ment felesé-
gül ismét a későbbi nádorhoz (1646-1648) Draskovics III. Jánoshoz, akitől még 
négy gyermeke született (Borbála, János, Miklós és Johanna). 

Erdődy I. György alább bemutatandó peregrinációja idején (1631-1635) 
apja, Erdődy Kristóf hat testvére közül még négyről tudjuk biztosan, hogy élt: 
István (?-1638), Anna (7-1634), Zsuzsanna (7-1633), Zsigmond (1596-1639) és 
Erzsébet. A család egyik legígéretesebb tagja, az Itáliában és Ingolstadtban ta-
nult és az egyházi pályán az egri püspökségig emelkedett János ( t l626) bő fél 
évtizede halott volt már. A még élő legidősebb fiú, István ugyancsak egyházi pá-
lyán indult: sienai tanulmányai u tán a 17. század elején szerémi püspök lett 
(Rudolf király 1604-ben kinevezte, de a pápa nem ismerte el), majd miután 
megvakult, további életéről jelenleg nincsen adatunk, noha egészen 1638-ig élt 
még. A másik még élő fiútestvér, Zsigmond — tanulmányait tekintve — csak 
Bécsig jutott, ott tanult, ám nem mindig túl nagy kedvvel, 1609 és 1612 kö-
zött.16 Apjuk, Erdődy I. Tamás (1558-1624) halála után ő örökölte meg a va-
rasdi örökös főispáni széket, majd apjához hasonlóan17 1627-től egészen 1639. 
évi haláláig ő is horvát-szlavón bán volt. Ez azt jelenti, hogy az általunk tár-
gyalt időszakban már ezt a fontos országos tisztséget töltötte be. Nős ember 
volt, feleségét Keglevics Annát 1616. november 6-án Krapinán vette feleségül.18 

Nagy Iván genealógiai lexikona szerint egy gyermekük született: Erdődy Ta-
más, nekünk viszont nincs róla semmi adatunk és létezésére ez ideig nem talál-
tunk forrást.19 

14 Itt igazítanék ki egy tévedést. Pázmány Péter egy dátum nélküli, a közzé tevő által 1621 elejé-
re datált levele alapján többen úgy vélik, hogy Thurzó Borbála Erdődy Kristóf halála után Czobor Im-
réhez ment feleségül. E levélben valóban Thurzó Borbáláról, Erdődy Kristóf feleségéről és Czobor Im-
réről van szó mint házasságot kötni szándékozókról. Azonban először is e levél biztos, hogy augusztus 
27. Erdődy Kristóf halála után kellett keletkeznie, sőt gondolván, hogy a temetésre november 21-én ke-
lült sor, feltételezhető, hogy a két fél házasságának engedélyezése csak ezután kerülhetett szóba. Má-
sodszor: ez a házasság nem jött létre. Még 1626-ből is ismerünk olyan iratokat, amely Thurzó Borbálát 
mint Erdődy Kristóf özvegyét nevezi meg. (ÖStA HHStA Familienarchiv Erdődy, Lad. 19. Fasc. Nr. 
17-18). Ráadásul 1629. január 21-én Thurzó Borbála hozzá ment Draskovtis Jánoshoz, miközben 
Czobor Imre még élt. Ha elváltak volna, akkor arról biztos előkerült volna már valamilyen adat. 

15 Egy 1623-ból való okirat még Ilona nevű leányukat is megemlíti. ÖStA HHStA Familien-
archiv Erdődy, Lad. 19. Fasc. 2. Nr. 3. 

16 Erdődy Zsigmond levelei apjának, Erdődy Tamásnak. Bécs, 1610. február 3. és 10., március 
22., 1611. január 26. és február 10. ÖStA HHStA Familienarchiv Erdődy, Lad. 101. Fasc. 3-4. Nr. 
passim, valamint uo. Lad. 101. Fasc. ohne sign. a/3. Erdődy Zsigmond Thurzó Györgyhöz, 1609. és 
uo. Fasc. 10. Erdődy Tamás Erdődy Zsigmondhoz. 1612. január 2., ill. uo. Fasc. 8. 1612. május 29. 
Ungnad Annna Mária levele Erdődy Zsigmondhoz. 1612. máj. 29. Az utóbbi adatok Pálffy Géza szíves 
közléséből származnak, készülő főkapitányi életrajzi lexikonából (A magyarországi katonai elit élet-
rajzi lexikona [16-17. század]). 

17 Erdődy I. Tamás 1584 és 1595, majd 1608 és 1615 között volt horvát-szlavón bán. 
18 Státny archív v Bytci; Oravsky komposesorat - thurzovská korespondencia, Inv. c. 159. 1616. 

szept. 12. (Ugyancsak Pálffy Géza közlése, amit neki ezúton is köszönünk.) 
19 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. I-XII. Pest 1857-1868. 

IV 61-62. 



Erdődy Kristóf leánytestvérei közül Zsuzsanna ekkor már hosszú ideje 
Thurzó III. Kristóf (1583/84-1614) özvegyeként élt,20 gyermekükről nem tu-
dunk. 1631-ben a másik leánytestvér, Erdődy Anna is özvegy volt már, férje, 
Alaghy Menyhért (1587/88-1631) ugyanis néhány hónappal György indulása 
előtt, 1631. június 15-én hunyt el. Nem tudunk arról, hogy lett volna gyerme-
kük.21 Zsuzsanna valamikor 1633 augusztusa előtt meghalt,22 rá egy évre követ-
te őt testvére, Anna is,23 vagyis mindkét nagynéni még György visszaérkezése 
előtt elhunyt. Erzsébetről pedig jelenleg nem tudjuk, meddig élt, csak arra van 
adatunk, hogy 1634-ben még életben volt.24 

Miként már említettük, az Erdődy árvák anyja és egyben tutora, Thurzó 
Borbála 1629. január 21-én nőül ment Draskovics III. Jánoshoz. A magyar szo-
kásrend szerint az anyák férjhezmenetelükig lehettek gyermekeik gyámjai.25 

1630-ban Erdődy György 16 éves lett, és bár csak 24 évesen tekintették a fiukat 
nagykorúaknak, már 16 évesen átvehették birtokaik igazgatását. Ennek megfe-
lelően 1630-ban a fiúk átvették örökölt birtokaikat gyámjuktól, vagyis anyjuk-
tól. Ekkor végezték el a három fiú között az örökség felosztását.26 Valamikor e 
tájt fogalmazódhatódott meg határozottan Györgyben, hogy külföldre szándé-
kozik peregrinálni. Gábor öccsével ezért abban állapodott meg, hogy az utóbbi 
fogja irányítani a birtokokat, és előteremteni az utazáshoz és a tanuláshoz 
szükséges pénzt.27 Ezenkívül Gábor gondoskodott öccsükről, Imréről és húguk-
ról, Erzsébetről is. Az atya, Erdődy Kristóf örökségének jövedelme azonban ke-
vésnek bizonyult egy ilyen nagy úthoz, ezért a tanulmányút finanszírozásába 
bevonták apjuk még élő testvéreit is, akik — mint láttuk — örökösök nélkül él-
tek saját birtokrészeiken, így rendelkeztek mozgósítható jövedelemmel, és ezt 
készek is voltak a család hírnevének szolgálatába állítani. Az Erdődy famíliára 

20 Thurzó Kristóf igen korán, 31 évesen 1614. április 7-én halt meg 31 évesen. Életrajzi adatai 
újabban Zuzana Ludiková - Mikó Árpád - Pálffy Géza: A lőcsei Szent Jakab-templom reneszánsz és 
barokk síremlékei, epitáfiumai és halotti címerei (1530-1700). Művészettörténeti Értesítő 56. (2006: 
3-4. sz.) 365-368. 

21 Erdődy Anna és Alaghy Menyhért 1614. június l-jén házasodtak össze. Alaghy országbíró 
(1625-1631) és felső-magyarországi főkapitány (1630-1631) volt. Benda Borbála: Az Erdődy család 
17. századi genealógiája. Turul 80. (2007: 4. sz.) 111. 

22 Thurzó Borbála 1633. augusztus 20-án kelt levelében írja, hogy sajnálattal hallja Thurzóné 
halálát. (Thurzó Borbála levele Erdődy Gábornak, Klenovnyik, 1633. augusztus 20. (SNA UAE, 
Korespondencia, Thurzó Borbála levelezése). György csupán 1634. március l-jén kelt levelében említi 
őt azzal összefüggésben, hogy a halála után kialakult „állapotokról" öccse még nem tájékoztatta. Vi-
szont már január 10-i levelében is csak Erdődy Zsuzsannát és Zsigmondot említi, mint akitől pénzt 
lehet kérni. Erdődy György Erdődy Gábornak, Duoai, 1634. március 1. SNA UAE, Korespondencia 
Fond: E.H. Erdődy György levelei Erdődy Gábornak. 

23 Benda B.: Az Erdődy család i. m. 111. 
24 1 634. május 14-én osztják fel Erzsébet és Anna között Zsuzsanna ingó és ingatlan vagyonát. 

ÖStA HHStA Familienarchiv Erdődy, Lad. 19. Divisionales Fasc. 2. Nr. 20. 1638. június 6-án pedig 
Erdődy István javaiból is részesül még. Uo. No. 26. 

25 Vö. Horn Ildikó: Nemesi árvák. In: Gyermek a kora újkori Magyarországon i. m. 57. 
2 6 ÖStA HHStA Familienarchiv Erdődy, Lad. 19. Divisionales Fasc. 2. Nr. 19. 
27 „s az én részem mostani eljövetelemkor Kegyelmed kezénél maradott, s teljes plenipotentiaja 

is adatott Kegyelmednek az egísz jószág felett." (Douai, 1632. július 14. SNA UAE, Korespondencia 
Fond: E.H. Erdődy György levelei Erdődy Gábornak.) 



egyébként is mindig jellemző volt az összetartás, ha az árván maradt családtag-
ok érdekéről volt szó. 

E családi összefogás leggyengébb láncszeme különleges módon anyjuk, 
Thurzó Borbála volt, aki nem nyújtott állandó anyagi támogatást fiának. Több 
leveléből is kiderül, hogy túl költségesnek tartotta gyermeke terveit, és helyette 
az érthetően jóval kevesebb pénzbe kerülő bécsi tanulmányokat javasolta. Egy 
1632 októberében kelt levelében is azt fejtegette Gábor fiának, hogy György 
peregrinációja legalább 6000 tallérba fog kerülni, és ezt a két fiúnak magának 
kell kigazdálkodnia.28 S noha az anya György fiának állandó apanázst nem is 
adott, időnként küldött bizonyos összegeket állandó pénzhiánnyal küzdő fiá-
nak. 

Az Erdődyek iskoláztatási stratégiái a 17. században 

A 17. században a Magyar-Horvát Királyság arisztokráciájának első vona-
lába tartozó Erdődy család számára természetes volt, hogy a família ifjait meg-
próbálják lehetőségeik szerint iskoláztatni. Még a család valamivel szerényebb 
anyagi körülmények között élő és kevesebb politikai befolyással rendelkező ún. 
horvátországi ága is já ra t ta gyermekeit iskolába: szinte minden fiút beírattak a 
horvát-szlavón területekhez viszonylag közel fekvő grazi egyetem gimnáziumi 
tagozatának valamelyik osztályába. A hagyományt az ág alapítója, Erdődy Pé-
ter teremtette meg, aki két legidősebb fiát, Pétert és Farkast 1612. szeptember 
23-án beíratta Grazban a gimnázium grammatika osztályába,29 majd néhány 
évvel később 1622. július 6-án Simon fiával is ugyanezt tette. A család ezen ágát 
egyedül továbbvivő Farkas azután mindhárom fiát ide küldte: először a legidő-
sebb Farkast 1637. február 11-énprincipistának, majd Györgyöt 1639. március 
23-án grammatistának íratta be, végül Miklóst 1648. február 14-étől a poéta 
osztályba járatta.30 Utóbb György sem szakított a családi hagyományokkal, és 
mindkét fiát ugyancsak Grazba küldte: Péter 1664. március 23-án gramma-
tistának,31 Ferenc 1668-ban pedigp?~incipistának iratkozott be.32 Ebből az ágból 
jelenleg egyedül Péterről tudjuk, hogy továbbtanult: ő a bolognai egyetemre 
ment, ahonnan azután 1670-ben távozott.33 A már említett Simon egyetlen, fel-
tehetőleg korán elhalt gyermekét, Zsigmondot is Grazban tanítatta, a gimnázi-
um grammatika osztályába íratva be.34 A hagyomány olyan erős volt, hogy a 

28 Thurzó Borbála levele Erdődy Gábornak. 1632. október 31. 
29 Varga Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin, 

1560-1789. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban) Bp. 2004. 226. 
30 Uo. 236., 76., 240. 
31 Johann Andritsch: Studenten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universität 

Graz (1586-1782). Graz 1965. 90. Az ugyancsak Nagyszombatban tanuló Koháry István ír apjának 
arról, hogy az ott lévő Erdődy úrfiak húsvétra paripát fognak kapni. Ezek szerint legalább ketten ott 
tanultak még. Az anyakönyvben sajnos csak Péter neve szerepel. Koháry István tanuló-kori levelei-
ből. Századok 10. (1876) 387-389. 

32 Andritsch, J.\ Studenten i. m. 95. 
3 3 Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai. 1221-1864. Kiad. Ve-

ress Endre. Bp. 1941. 134. 
34 Varga J.: Magyarországi diákok i. m. 243. 



horvátországi ág legutolsó tagját, Erdődy Miklóst gyámja, az ún. magyarországi 
ághoz tartozó II. György ugyancsak Grazban tanítatta volna, de a fiú nem sok-
kal a stájer fővárosban érkezése u tán nagyon megbetegedett és hamarosan 
meghalt.35 

Az Erdődyek másik, ún. magyarországi ága eltérő iskoláztatási stratégiát 
követett. Ennek lényege az volt, hogy az ifjú Erdődyek általában Grazban vagy 
Bécsben kezdték meg felsőfokú tanulmányaikat, majd ha elég késztetésük volt 
a tanulásra, illetve a családnak is elegendő pénze volt hozzá, akkor valamelyik 
itáliai egyetemre mentek tovább. A 17. században élt első generáció (az említett 
Erdődy Tamás fiai) közül háromról biztosan tudjuk, hogy jár t külföldi egyetem-
re: István, a legidősebb, János és Kristóf. István miután 1602-tól a grazi egyete-
men retorikát tanult,36 1604. július 6-án a sienai egyetemre iratkozott be.37 Még 
ebben az esztendőben az uralkodó szerémi püspökké nevezte ki, de a pápa so-
hasem erősítette meg tisztében. Mint fentebb említettük, jelenleg még ismeret-
len okból megvakult, ennek tudható be, hogy azután feltehetőleg visszavonult 
életet élt haláláig. 

Miként már ugyancsak utaltunk rá, János is Itáliában, Bolognában tanult 
és 1606-ban — ahogy apja fogalmazott — „már a [papi] rendeket" is felvette.38 

Az is biztos, hogy az 1033 vitatásra szánt tételt tartalmazó doktori munkája 
1610. április 10-én készült el, amelyet egy II. Mátyás magyar királynak szóló 
ajánlólevéllel Pármában jelentetett meg.39 Doktorrá avatása után, 1610 máju-
sának végén, egyik tanulótársa összegyűjtötte az őt köszöntő verseket, mely ki-
advány viszont Bolognában látott napvilágot.40 Itália tanulmányai u tán — a 
családból egyedüliként — 1611-től Ingolstadtban tanult teológiát, ahol 1613-
ban a kollégium rektorává is kinevezték.41 Hazatérte után néhány évvel, 1616-
ban II. Mátyás egri püspökké nevezte ki, de nem kapta meg a pápai konfirmáci-
ót. 1617-ben magyar királyi tanácsos lett. Ennél többre azonban nem vitte, pe-

35 Erről részletesebben 1. Benda Borbála-. Rákóczi Erzsébet és Erdődy György. Egy viszályokkal 
teli házasság története a 17. és 18. század fordulóján. In: Zena a právo. Právne a spolocenské 
postavenie zien v minulosti. Ed. Tünde Lengyelová. Bratislava 2004. 205-217. 

36 Andritsch, J. \ Studenten i. m. 32. 
37 Veress E.: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók i. m. 339. 
3 8 ÖStA Finanz-und Hofkammerarchiv, Hoffinanz Ungarn (a továbbiakban FHKA HFU) rote 

Nummer 91. fol. 44-51. Patacsics György 1699-ben a bolognai egyetem nevezetesebb hallgatóiról 
megemlékezve azt írja, hogy Erdődy János, a későbbi egri püspök, 1610-ben bentlakó volt ott. Veress 
E.: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók i. m. 543. 

3 9 Uo. 568. 
40 Uo. 122-123. A kiadványt Mircse János ismertette a Magyar Könyvszemle 1881. évi számá-

nak 74-76. lapján. 
4 1 Veress Endre nem pontos: szerinte Bolognában volt rektor (Veress E.: Olasz egyetemeken járt 

magyarországi tanulók i. m. 557.), pedig valójában Ingolstadtban. Bitskey István az ingolstadti egye-
tem kiadott anyakönyvei alapján állítja, hogy ott volt. (Bitskey István: A német nyelvterület jezsuita 
egyetemei és Magyarország a kora újkorban. In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjain-
kig. Szerk. Szilágyi Csaba. Piliscsaba 2006. 493.) Az 1611. évi ingolstadti tanulmányokat támasztja 
alá, hogy 1611. október 11-én kelt, öccsének, Erdődy Zsigmondnak írt levelét már innen írta (ÖStA 
HHStA Familienarchiv Erdődy, Lad. 101. Fasc. 8.). 1611. november 7-én is itt kelt egy apjának írott 
levele (uo. Fasc. 3.). Apja szerint még 1613 januárjában is itt tartózkodhatott. Apja 1613. január 
26-án ugyanis azt kérvényezte, hogy egri püspöknek Ingolstadtban tanuló fiát nevezzék ki (ÖStA 
FHKA HFU rote Nummer 103. folio 157.). 



dig a zágrábi székesegyházban lévő sírfelirata szerint még kilenc esztendőt élt, 
és 1626. augusztus 13-án halt meg.42 Végül a harmadik fiúról, Erdődy Kristóf-
ról csak annyit tudunk, hogy 1604-ben a paduai egyetemre iratkozott be.43 Je-
lenleg nem tudunk viszont arról, hogy utóbb bármilyen jelentősebb tisztséget 
viselt volna. 

A már említett negyedik fiú, a későbbi horvát-szlavón bán, Zsigmond — 
jelenlegi ismereteink szerint — nem szerepel egyetlen felsőoktatási intézmény 
anyakönyvében sem; apjának és másiknak írt, fent idézett leveleiből mégis tud-
ható, hogy 1609 és 1612 között Bécsben tanult, ám nem nagyon szerette a tanu-
lást. Karrierje csúcsát azután az ország egyik legmagasabb főméltóságaként, 
horvát-szlavón bánként 1627-ben érte el, melyet még családja egésze tekinteté-
ben is viszonylag sikeresnek nevezhetünk, még akkor is, ha a jelentős horvátor-
szági birtokokkal is bíró família több tagja (így apja és nagyapja is) viselte e fon-
tos tisztet. 

A 17. századi magyarországi Erdődy-ág második generációjába tartozott I. 
György és már említett testvérei, Gábor és Imre. A két idősebb fivér együtt kezdett 
tanulni anyjuk, Thurzó Borbála irányításával a nagyszombati jezsuita gimnázi-
umban. Egy Patikárius Péter nevű ember adott szállást nekik, aki ezért egy 
évre 60 forintot kért. Ebben az összegben csak a szállás volt benn, mert az 
Erdődy-fiúk igyekeztek mindent otthonról biztosítani. így gabonát vittek a 
péknek, aki ennek fejében rovásra sütötte nekik a cipókat, a mészárosnak pedig 
meddő teheneket és tulkokat, aki így ugyancsak rovásra adta a húst nekik. A 
többi élelmiszert (vajat, ecetet, bort, szalonnát és baromfit) a közeli magyaror-
szági majorságokból szállították a szállásra. Egy inas és egy praeceptor volt ve-
lük.44 

A nagyszombati évek után, 1628-ban Bécsbe is együtt mentek és az anya-
könyvek tanúsága szerint 1629-ig voltak az egyetem beiratkozott hallgatói.45 

Anyjuk azt szerette volna, ha Bécsben folytatnák tanulmányaikat, de csupán 
Gábor követte anyja tanácsát és maradt a császárvárosban,46 György az 1631 
őszétől a douai egyetem jezsuita kollégiumában szándékozta befejezni tanul-
mányait. 

Tanulmányunk főszereplője, György franciaországi per egrinációjáról vissza-
térte után másfél évvel, 1638. február 14-én nősült meg, feleségül véve Bat-
thyány Erzsébetet, Batthyány II. Ferenc és Lobkovic Poppel Éva leányát; egyetlen 
felnőttkort megért gyermekükről tudunk, Erdődy I. Sándorról (1644-1681). Poli-

42 Veress E.: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók i. m. 123. 
43 Uo. 112. 
44 Thurzó Borbála levele fiának, Erdődy Gábornak. 1633. október 20. Klenovnyik. SNA UAE, 

Ko respondentia Thurzó Borbála levelei. 
45 Die Matrikel der Universität Wien. Im Auftrage des Akademischen Senates herausgegben 

von Institut für Öösterreichische Geschictsforsung. Bd. IV 1579/11-1658/59. 2. Lieferung. Register 
der Personen- und Ortsnamen. Wien-Köln-Graz 1974. 379.; A bécsi egyetem magyar nemzetének 
anyakönyve 1453-1630-ig. Kiad. Schrauf Károly. Bp. 1902. 31. és Kissné Bognár Krisztina-. Magyar-
országi diákok a bécsi tanintézetekben. 1526-1789. Bp. 2004. 84. 

46 Az anyakönyvekben nincsen nyoma, hogy valamelyik bécsi tanintézet hallgatója lett volna, 
az azonban biztos, hogy Bécsben töltötte ideje nagyobb részét, mivel a bátyja is ide címezte leveleit, 
illetve anyja, Thurzó Borbála is azt írta 1633 októberében, hogy Bécsbe is kell élelmiszert küldeni. 



tikai pályájának csúcsát György végül a tárnokmesteri tisztség elnyerésekor 
érte el, amelyet 1662. november 22-től egészen haláláig, 1663-ig viselt.47 Az örö-
kös nélkül elhalt bánról, Erdődy Zsigmondról a varasdi örökös főispáni tisztség 
is reá szállt, amelybe 1639. szeptember 26-án iktatták be. 1646 szeptemberétől 
pedig III. Ferdinánd császár és király kamarása is volt.48 

Jelenleg sajnos még nem tudjuk milyen ambíciókkal választotta ki György 
a douai egyetemet, az viszont tény, hogy utóbb — családja számos tagjával el-
lentétben — ő nem futott be igazán nagyívű politikai pályát. Viszonylag későn, 
negyvennyolc évesen nevezték ki tárnokmesternek (előtte Csáky István tizen-
nyolc évig, 1644-től 1662-ig viselte ezt), amely a Magyar Királyság világi tiszt-
ségeinek sorában a nádor és országbíró után következett, és amelyet előtte és 
utána is több Erdődy kiérdemelt. Talán korai halála miatt nem léphetett elő-
rébb a tisztségek ranglistáján, ellentétben azzal, ahogy bő negyven év múlva 
megtette ezt unokaöccse, II. György, akit az első Erdődyként 1704. január 15-én 
országbíróvá neveztek ki.49 Gábor testvére politika pályája — feltehetőleg rövi-
debb életpályája miatt — viszont még az övénél is rövidebbnek mondható: 
1637-ben császári kamarás volt II. Ferdinánd udvarában,50 1642. február 12-től 
magyar királyi tanácsos,51 1649. november 23-tól haláláig, 1650. augusztusáig 
pedig magyar királyi ajtónállómester.52 1650. július 12-én halt meg.53 

Végül a legkisebb fiú, Imre csak a nagyszombati jezsuita kollégiumig lé-
pett testvérei nyomdokába, ahol is 1637-ben a poetica osztály hallgatója lett.54 

További iskoláiról jelenleg nincs tudomásunk, utóbb azonban ő is egészen a tár-
nokmesterségig vitte, amelyet 1679. augusztus 21-én nyert el, és egészen 1690. 
évi haláláig töltött be. 

A 17. századi harmadik generáció tagjai, nevezetesen I. György, Gábor és 
Imre fiai közül a fiatalon meghalt Ádám (Imre egyetlen fia) mutatott a legkeve-
sebb hajlandóságot a tanulásra. Apja nyomására először 1655/56-ig Bécsben ta-
nult,55 majd akarata ellenére56 1661 októberében végül Itália felé vette útját . Ez 

47 Fallenbüchl Zoltán-. Magyarország főméltóságai 1526-1848. Bp. 1988. 80. 
48 OStA HHStA Hofarchive, Obersthofmeisteramt, Sonderreihe, Kart. 19. Bd. 1. p. 195. és uo. 

Oberstkämmereramt Reihe F. C 2. p. 8. (1646. szept. 24, Pozsony Az adatot Pálffy Géza baráti közlé-
séből ismerjük.) 

49 Fallenbüchl Z.: Magyarország főméltóságai i. m. 89. 
50 Status particularis regiminis 1637. (Universitätsbibliothek Wien, I 271404) Ferdinand II. 

http://www.univie.ac.at/Geschichte/wienerhof/ 
51 ÖStA HHStA Familienarchiv Erdődy, D 11359. (Lad. 1. Fase. 3. Nr. 18.) 
52 Fallenbüchl Z.-. Magyarország főméltóságai i. m. 89. 
53 Amadé Judit meghívója Batthyány Ádám részére férje temetési szertartására. 1650. novem-

ber 29. Magyar Oországos Levéltár, Budapest; P 1314, A herceg Batthyány család levéltára, Missiles 
Nr. 11504. 

54 Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. II. Bp. 1885. 665-666, ám az anyakönyvekben nincsen 
nyoma. 

55 Prímási Levéltár, Esztergom; Archívum saeculare, Acta radicalia, Classis X. Missiles Nr. 196. 
56 „Öcsém gróf Erdődi Ádám uram engem is kére, hogy kegyelmednek írnék mellette, mivel 

most, res agitur de patria, és instálnék, hogy ha lehetne, hagyná őkegyelmét kegyelmed országunk-
ban, hogy lehetne őkegyelmének is része annak megoltalmazásában. Tagadhatatlan dolog édes gróf 
uram, hogy bizony nagy perfectiojára lenne az is az kegyelmed fiának, idegen országoknak meglátá-
sa, mindazon által ha ugyan öszve veszünk az törökkel, az mint hogy tartok tőle, hogy vagy akarjuk 
avagy nem, meg kell lenni, országunk javára és hasznára itten többet láthatna az jó öccse hogy sem 



év novemberének közepétől 1662. december közepéig Rómában tartózkodott, 
majd utána Firenzébe ment, a január t Velencében, az áprilist pedig Milánóban 
töltötte. Nem tudjuk, mikor érkezett vissza, mert következő levele csak egy év-
vel későbbről, 1664 márciusából maradt fenn, és azt már itthonról írta.57 Nem 
iratkozott be a római Collegium Germanicum-Hungaricumba, ahol később majd 
a következő generáció családtagjai tanultak. Prefektusával egy olcsónak tartott 
szálláson élt, és sokat panaszkodott arra, milyen kevés pénzt küld neki apja, és 
bármennyire is takarékoskodik, nem jön ki a abból. Céljaként azt írta apjának, 
hogy gyorsan szeretne megtanulni olaszul. 

Két unokatestvére, Gábor gyermekei, II. György és Kristóf 1665-től a bé-
csi egyetemen tanultak filozófiát. Erről praeceptoruk, Bella Péter leveleiből ér-
tesülünk. O azt is leírja, hogy az úrfiak 1666 februárjában végezték el disputá-
ciójukat58 az esztergomi érsek, Lippay György és a pápai nuncius t i tkára előtt, 
majd másnap az egyetem elöljárói előtt is megtették ezt.59 Ezt követően 1667. 
szeptember 8-án mindketten I. Lipót császár és király védnöksége alatt a bécsi 
egyetemen baccalaureusok lettek filozófiából,60 ami azt jelenti, hogy a három 
éves kurzus második évében jártak, azaz a physicát végezték. A következő évben 
pedig hasonló körülmények között szereztek fokozatot.61 Itáliai tanulmányútról 
egyikük esetében sem tudunk. 

Az utolsó még 17. századinak tekinthető Erdődy-generáció, amelyet a szá-
zadforduló nemzedékének is nevezhetnénk, öt férfitagja között ismét megtaláljuk 
az egyházi pályán karriert befutókat, nevezetesen László Ádám (1679-1736) és 
Gábor Antal (1684-1744) személyében, akik mindketten a római Collegium 
Gennanicum-Hungaricumban tanultak, majd ott teológiai oklevelet szereztek. 
Életútjuk kezdeti szakasza abban is közös, hogy mindketten Pozsonyban kezd-
ték tanulmányaikat. Az idősebb László Ádám retorikát tanult, majd 1694 és 
1696 között a bécsi egyetemen folytatott filozófiai tanulmányokat. Végül 1698. 
október 28-án iratkozott be a római intézménybe. Itt a második évtől teológiát 

Olasz országban, s nem mondom, hogy az Olasz országi utat is el hagyja őkegyelme, mert az azután 
is talám meglehetne s nagyobb haszonnal is, mivel még érettebb elmével és judiciummal láthatna 
meg mindent ottben őkegyelme, mindazonáltal én oly nagy engedelmességgel látom az úrfiat kegyel-
medhez lenni, az mint hogy tartozik is vele, hogy mindent hagy az kegyelmed atyai kegyességére és 
dispositiojára..." Ismeretlen személy (olvashatatlan aláírás) Erdődy Imrének. Bécs, 1661. ápr. 4 SNA 
UAE, Korespondencia, Erdődy György levelei. 

57 Erdődy Ádám levelei apjának, Erdődy Imrének. SNA UAE, Korespondencia, Erdődy Ádám 
levelei. 

5 8 A disputáció a jezsuita gimnáziumokban és akadémiákon zajló oktatás szerves része. Lénye-
ge, hogy a tananyagokból vett tételek felett vitákat rendeztek meghívott közönség előtt. Mészáros Ist-
ván: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között. Bp. 1981. 246. 

59 Bella Péter levelei Amadé Juditnak. Bécs, 1666. február 10. - 1668. július 2. SNA UAE, 
Korespondencia, Amadé Judit levelezése. Bár a levelezés legkorábbi darabja 1666 februárjából való, a 
disputáció ténye arra enged következtetni, hogy már legalább előző ősszel elkezdték tanulmányaikat 
az egyetemen. Balla Péter azt is írja, hogy a két fivér gyakran összejárt az ugyanakkor ott tanuló 
Zrínyi, Esterházy és Csáky gyerekekkel. 

60 Rózsa György: Thesenblätten mit ungarischen Beziehungen. Acta Históriáé Artium 33. 
(1987-1988) 257-289. 

61 Margarethe Rath-. Die Promotionenen und Disputationenen sub auspiciis imperatoris an der 
Universität Wien. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 6. (1953) 88. Ezeket az adatokat 
Fazekas Istvánnak köszönhetem. 



tanult, amelyből 1701-ben doktorált.62 Ezután úgy tervezte, hogy rövid ideig 
Itáliában fog utazgatni, elsősorban abból a célból, hogy megtekintse az ottani 
nevezetesebb városokat.63 Jelenleg nem tudjuk, hogy e tervét véghez tudta-e 
vinni. Az viszont biztos, hogy papi pályán indította el karrierjét: 1706-tól nyit-
rai püspök lett, 1720-től alkancellár, majd 1725. február 14-től kancellár.64 Test-
vére, Gábor Antal előbb Nagyszombatban folytatta tanulmányait, ahol filozófi-
át és egy évig teológiát tanult. 1702-ben szerezte meg a filozófia doktora cí-
met.65 1703. november 16-tól lett azután a római intézmény hallgatója.66 1706. 
április 19-én szubdiakónusként távozott az iskolából, majd a teológia doktora 
lett. 1708. december 31-én a győri, 1711. október 31-én az esztergomi kanonok-
ságot nyerte el. 1711. október 31-től azután esztergomi nagyprépost lett, 1715. 
január 15-én pedig egri püspökké nevezték ki. 

A két legkisebb fiú, József (1685 k.-1722) és Imre (1686 k.-1736) tanul-
mányairól annyit tudunk, hogy a család azon gondolkozott, Bécsbe kellene őket 
küldeni tanulni,67 de az ottani anyakönyvekben nincs nyoma annak, hogy be-
iratkoztak volna. Az viszont tény, hogy Józsefet először 1704 novemberében a 
zágrábi jezsuita kollégiumba adták be,68 majd 1708 januárjában Rómában tanult, 
ám nem nagy szorgalommal.69 Nem tudunk arról, hogy a Collegium Germani-
cum-Hungaricumha beiratkozott volna és arról sem, meddig maradt. Nagy 
Iván családtörténeti adattára szerint végül katonai pályára lépett.70 

62 A római Collegium Germanicum magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai. I. Anya-
könyv (1559-1917). Közread. Veress Endre. Bp. 1917. 98. (E forrás szerint Bécs előtt Pozsonyban 
retorikát tanult.) 

63 „Az Szent ünnepek után innend elmehessek, az tőbb Olasz Városok meglátogatassam, hogy 
azután ennél hamarabb személyem szerint Nagyságtoknak udvarolhatnék: kinek okáért írtam mai 
postán Attyám Uramnak, engedelmesen kérvén, hogy ezen szándékomra reá állván Őnagysága mél-
tóztatnék engem az szükséges pénzrűl providealni, és annak az elküldését úgy rendelni, hogy circa 
initium Mártii kezemnél lehessen." Erdődy László Ádám Erdődy Györgynek. Róma, 1701. február 
12. SNA UAE, Korespondencia. 

64 Fallenbiichl Z.: Magyarország főméltóságai i. m. 102, 99. 
60 Bognár Krisztina - Kiss Jószef Mihály - Varga Júlia-. A Nagyszombati Egyetem fokozatot 

szerzett hallgatói 1635-1777. Bp. 2002. 229. 
66 Veress E.: A római Collegium Germanicum i. m. 108.; Bognár - Kiss - Varga-. A Nagyszomba-

ti Egyetem i. m. 229. 
67 A bécsi akadémiára kívánkozik, de nem a „perfectionatum rendént", hanem az „világi és ha-

dakozó exercitiumokban" szeretne jártas lenni... Jó volna Józsefet felküldeni Bécsbe az akadémiára. 
Erdődy Gábor Antal levele Erdődy II. Györgynek. 1704. november 15, Jászka. SNA UAE, Kores-
pondencia. 

68 Erdődy György Lipót levele Erdődy II. Györgynek. 1704. november 29, Jászka. SNA UAE, 
Korespondencia, Erdődy György Lipót levelei. 

69 „Joseph öcsém dolgát mi illeti, ím az én tanácsomat nagyságod bölcs ítíletíhez alkalmazta-
tom, javallván aztat, hogy csak tovább is maradjon Rómában, annyival is inkább, hogy az a böcsületes 
jesovita írja, igen megváltoztatott volna, és az tanuláshoz applicálja magát, eztet György öcsém 
uramnak is megmondhatja nagyságod, ne háborgassa őtet mostanában, hanem inkább maga is azon 
légyen, tovább is ottan maradjon, mivel úgyis többet tanulhat ottan, azokot is, az, melyek böcsületes 
úri kavalírokat illetik, nem telvén annyiban az oda való lakása, mintha most Rómából kihozatná 
őtet." Erdődy László Ádám Erdődy Györgynek. Bécs, 1708. január 7. SNA UAE, Korespondencia, 
Erdődy II. György levelezése. 

70 Nagy /.: Magyarország családai i. m. IV 68. 



Az Erdődy család iskoláztatási stratégiáit vizsgálva megállapítható: nehéz 
minden egyes családtagról pontosan megmondani, milyen oktatásban része-
sült. Ennek egyik oka, hogy miközben más forrásból tudjuk, melyik intézmény-
be járt, gyakran nem szerepelnek az adott oktatási intézmény matrikuláiban. 
Erre egyébként más főúri családoknál is jócskán van példa: bár Batthyány Pál 
például 1654 februárja és 1655 nyara között testvérével, Kristóffal Grazban ta-
nult, még sincs bejegyezve a matrikulába.71 Ám azt is nehéz megállapítani, 
hány Erdődy utazgatott külföldön okulás és világlátás céljából. Erdődy László 
Ádám tervezett utazására például csupán egy levelében maradt adat, de nem 
tudjuk, hogy ez valójában megvalósult-e. Más családtagok utazásáról vagy uta-
zási terveiről még ennyi adatunk sincs. Úti vagy bármilyen egyéb napló egyet-
len Erdődytől sem került ez ideig elő, az eddig áttekintett családi levelezés pe-
dig nem elég teljes ahhoz, hogy segítségével átfogó képet kaphassunk arról, 
mennyire volt része tanulmányaiknak a külföldi utazás. 

A rendelkezésre álló adatok alapján röviden összegezve mégis megállapít-
hatjuk, hogy az Erdődy családnál a horvátországi ág esetében elsősorban Graz, 
a magyarországinál pedig egyrészt Bécs, másrészt Itália játszott fontos szerepet 
a jövő nemzedék tanulmányi felkészítésében. A fennmaradt családi levelezések 
alapján úgy tűnik, hogy egyrészt a hajlandóság, másrészt az anyagiak játszottak 
szerepet abban, mely fiúk folytattak tanulmányokat valamelyik itáliai egyete-
men. Megkockáztathatjuk továbbá azt a felvetést is, hogy ha a család aktuális 
jövedelmei megengedték, akkor a tanulmányok részének tekintették az ifjú Eu-
rópa egyes vidékein történő utazgatását is. 

Erdődy György tanulmányai Douaiban 

Az Erdődy família iskoláztatási stratégiáit megismerve azonnal feltűnik, 
hogy I. György egyetemválasztása igencsak egyedi volt. A családban sem előtte, 
sem utána nem tudunk senkiről, aki Douaiba ment volna tanulmányokat foly-
tatni. Levelezéséből sajnos nem derül ki, miért szakított a család hagyományá-
val, miszerint az Erdődy fiúk többnyire osztrák területekre és Itáliába mentek 
tanulni. Ráadásul később egyetlen fiát ő is Itáliába küldte: Sándor grazi tanul-
mányai u tán Sienában iratkozott be 1662-ben.72 Joggal merül fel a kérdés: va-
jon a bécsi jezsuiták javaslatára, ajánlására választotta Douait, akik így akarták 
a magyar arisztokráciát ebbe az intézményükbe terelni? Jelenleg nem tudjuk. 
Ám az bizonyos, hogy a bécsi jezsuita iskola oktatói készítették fel tanácsaikkal 
a douai peregrinációra, és ugyancsak támogatta az elhatározását — ám hogy 
konkrétan ösztönözte-e, nem tudjuk — az esztergomi érsek, Pázmány Péter is. 

Douai: Douai Franciaország északi részén fekszik a Scarpe és Senseé csa-
torna par t ján 32 kilométernyire Lille-től. Erdődy György szerint kétszer olyan 
nagy volt, mint Bécs.73 Egyetemét 1562. október 5-én alapította II. Fülöp spa-

71 Fazekas /.: Batthyány Ádám i. m. 100. 
72 Andritsch, J.: Studenten i. m. 87.; Veress E.: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók i. 

m. 341. 
73 Douai, 1633. június 16. 



nyol király. 1568-ban hozták létre a katolikus kollégiumot, elsősorban angliai 
papok nevelésére. Az egyetem alapításának eredeti célja — miként IV Pál pápa 
1559. július 31-i bullájában leírta — az volt, hogy megőrizzék a katolikus hitet a 
protestantizmus uralta németalföldi területeken. Hamarosan létrejöttek az an-
gol, skót és ír kollégiumok, majd a szerzetesrendek, nevezetesen a bencések, a 
ferencesek és a jezsuiták is megalapították a saját kollégiumukat. 

Időtartam: Erdődy I. György tervei szerint két évet töltött volna Douaiban 
tanulással, amelyet egy filozófia vizsgával gondolt lezárni. Ezt követően egy 
évet utazgatott volna európai országokban: Hollandiában, Angliában, Spanyol-
országban és Itáliában. Összesen tehát három évet szándékozott külföldön töl-
teni, ebből két évet tanulással, egyet pedig „utazásos" peregrinációval. A három 
év helyett azonban végül hosszabb tartózkodás lett. Az első levele 1631. novem-
ber 9-én kelt Douaiban, az utolsó 1635. február 23-án Párizsban. Öccse, Imre 
1635. március 16-án még úgy tudta, hogy bátyja Párizsban van.74 Anyjuk, Thurzó 
Borbála pedig még 1635 júniusában sem tudta, merre jár fia, aki ekkorra már 
többször megírta neki is, hogy indul haza.75 Keglevics Péter naplójában azt írja, 
hogy Erdődy György 1636 júliusában tér t haza, miként ő feljegyezte: „Galliá-
ból".76 Amennyiben hiszünk Keglevics értesülésének, akkor György majdnem 
öt évig tartózkodott külföldön. 

Útitársai: Erdődy György arisztokrata kortársaihoz hasonlóan természe-
tesen kísérettel utazott. Mint általában minden tanuló főnemesi ifjúnak, neki is 
volt praefectusa, egy nemesi származású ifjú tanulótársa és inasa. A prefektus 
nevét sajnos nem ismerjük. Tanulótársként Mikes Mihály,77 egy székely katoli-
kus nemes kísérte el. Két inasa közül az egyiket, egy Peslerus nevezetűt Ma-
gyarországról hozta, a másikat, vagyis egy bizonyos Dumont nevezetűt már 
Douaiban fogadta fel. Ez utóbbit azért vette magához, hogy segítsen a francia 
nyelv elsajátításában, és azt tervezte, hazaviszi Magyarországra. Nem tudjuk, 
hogy ez valóban megtörtént-e. Másik inasa, miután alkalmatlan viselkedése mi-
att többször leszidta, sőt testileg meg is fenyítette (nevezetesen pofon vágta), 
még Douaiból elszökött tőle. György saját beszámolója szerint Peslerus arro-
gánsan viselkedett, másoknak azt mesélte, hogy ő rokon, nem engedelmeske-
dett, és végül távozásakor még pénzt is lopott tőle.78 

Tanulmányainak menetrendje: Miután 1631. november 5-én Erdődy György 
megérkezett Douaiba, beiratkozott a jezsuita kollégiumba, hogy filozófiát ta-
nuljon. A tanítás november 10-én kezdődött. Már első, november 9-én kelt leve-
lében jó véleményt fogalmazott meg mind az iskoláról, mind két professzoráról, 
akik a filozófiát fogják tanítani neki. Első benyomásai alapján úgy vélte, hogy 

74 Erdődy Imre levele Erdődy Gábornak. 1635. március 16., Nagyszombat. SNA UAE, Kores-
pondencia. 

75 Thurzó Borbála levele Erdődy Gábornak. 1635. június 13., Klenovnyik. SNA UAE, Kores-
pondencia, Thurzó Borbála levelezése. 

76 Keglevich Péter naplója 1559-1661. Közli Deák Farkas. Magyar Történelmi Tár 13. (1867) 
243. 

77 György leveleiben csak Mikes uramnak hívja, de Haller Gábor naplójából — aki találkozott 
velük Leidenben — kiderül, hogy Mikes Mihályról van szó. Haller Gábor naplója 1630-1644. Közli 
Gróf Mikó Imre. (Erdélyi Történelmi Adatok IV) Kolozsvár 1862. passim. 

78 Párizs, 1634. április 13. 



tanárai jók és „emberségesek", és magabiztosan jelentette ki: nincs „az egísz 
keresztínységben philosophia, [amelyl hasonló volna az itt valóhoz." E kijelen-
tésével lehetséges, hogy csak különös döntését — azaz, hogy Itália helyett Douait 
választotta — igyekezett testvére előtt igazolni, hiszen tapasztalata még alig le-
hetett róla. 

Tanulmányairól legközelebb 1632. június 17-én hallunk. Ekkor György 
úgy tervezte, hogy öt vagy hat nap múlva letudja a nyilvános physica defensió-
ját. Szeptemberben pedig azt írja, hogy elvégezte a logicát és aphysicá t . Ez azt 
sugallja, hogy egy év alatt két egyetemi osztályt (a logicát és a physicát is) elvé-
gezett.79 Az eltelt egy év alatt többször defendált nyilvánosan és argumentált is. 
Úgy véli, hogy a francia nyelv elsajátításában is jól előrehaladt. Megtudjuk to-
vábbá azt is, hogy az évet egy szép komédia előadásával zárták.80 Ezután három 
hét vakáció következett, és október elején kezdődött újra a tanítás. Ekkor ment 
Erdődy Antwerpenbe, hogy elkezdhesse intézni tézislapjának ügyét. A tézisek 
első adagját 1633 májusában küldte haza, magát a filozófia vizsgát (defensio) 
augusztusban tette le. E vizsgával lezárta és befejezte filozófia tanulmányait, és 
tervei szerint indulnia kellett volna a „peregrinációjára", vagyis városnéző uta-
zására. 

Embléma-tézislap: „Tudhatja azt is kegyelmed, hogy nékem az phyloso-
phiát defendalnom kell, s arra szép emblémát kell tenni, mert az királynak fog 
dedicalni." A magyar diákok között a 17. században terjedt el az a nyugat-euró-
pai a szokás, hogy ún. emblémát — mai szóhasználattal tézislapot — készítet-
tek egyetemi vizsgájuk véghezvitelének, tanulmányaik egy szakasza lezárásá-
nak emlékezetére. E nagyméretű, sokszorosított művészeti alkotásokra egy-
részt a vizsgán megvitatandó tézisek szövegét, a vizsga időpontját és helyét, a 
jelölt tanárának és a vizsga patrónusának nevét jegyezték fel, másrészt allego-
rikus témájú grafikákat tettek rá. A képeken vagy képen maga a vizsgázó is sze-
repelt - elsősorban papi vagy magyaros ruhában.81 

Erdődy György kétfajta tézislapot (ahogy leveleiben ő nevezi, tézist vagy 
emblémát) készíttetett. A kisebbikre magát festette rá, a nagyobbikra pedig 
magyar királyok képeit. Ez utóbbi fennmaradt, és Galavics Géza művészettör-
ténész írt bővebben róla.82 Kutatásai szerint e tézislapot Cornelis Schut rajza 
nyomán Lucas Vostermant metszette. Hat kis képén Géza fejedelem, Szent Ist-
ván, II. András, Nagy Lajos, Hunyadi János és Mátyás király látható.83 E sze-
mélyekről a németalföldi mester Magyarországról küldött ábrázolások alapján 
készített rajzot. Láthatólag György e téren is felkészületlenül utazott Nyu-

79 Mészáros István szerint a jezsuita kollégiumok akadémia tagozata filozófia stúdiumokkal 
kezdődött, amely három esztendeig tartott. E három év alatt az első esztendőben logicá t, a második-
ban physicát tanultak. Mészáros /.: Az iskolaügy története i. m. 246. 

80 Douai, 1632. szeptember 6. 
81 Galavics Géza: Magyar diákok 17. századi tézislapjai Közép-Európában. Művészettörténeti 

Értesítő 53. (2004: 1-4. sz.) 53-58. 
82 Galavics Géza: Kössünk kardot az pogány ellen. Török háborúk és képzőművészet. Bp. 1986. 

74-76. 
8 3 Egy fennmaradt példánya Bécsben a Historisches Museum der Stadt Wien-ben található: 

Museum der Stadt Wien, Inv. Nr. 88794. Cornelius Schut és Lucas Vostermans: Erdődy György tézis-
lapja, 1633. Douai. 



gat-Európába, vagy pedig csak kint szembesült a tézislap szükségességével és an-
nak stílusbeli követelményével, mert nem vitt ki ábrázolásokat a magyar királyok-
ról és jelentős személyiségekről, így azokat utólag kellett kérnie öccsétől.84 

A kisebbik tézislap nem maradt fenn vagy ez ideig még nem került elő, így 
nem tudjuk, hogyan nézett ki valójában. György leveleiből annyi derül ki, hogy 
kétfélét készítetett belőle: az egyiken papi ruhában, a másikon — amelyet kirá-
lyának ajánlott — pedig spanyol öltözékben szerepel. A papi öltözéket feltehe-
tőleg családja és tágabb környezete is különösnek találhatta, mivel Erdődy fon-
tosnak tartotta hosszan kifejteni, miért ebben „pingáltatta" le magát. Szerinte 
még magyar, spanyol és francia öltözék jöhetett volna szóba. A magyart azért 
vetette el, mert az idegen mesterek nem tudták volna megrajzolni az odakint 
szokatlan öltözetet, és így nevetséges lett volna benne. A spanyol öltözet — úgy 
vélte — több szempontból sem lett volna jó: egyrészt a francia sokkal elfogadot-
tabb, másrészt mivel nem a spanyol királynak dedikálja a tézisét, ellenérzést 
szülhet, hogy francia földön spanyol öltözékben ábrázoltatja magát. A francia 
öltözéket viszont spanyol és német földön néznék rossz szemmel. Ezért tehát, 
hogy egyik nemzetet se bántsa meg, a semleges papi öltözéket választotta. A II. 
Ferdinánd király számára készítetett tézislapon viszont — mint jelezte — spa-
nyol öltözékben lesz. 

1632 júniusában Erdődy már elkezdte szervezni emblémájának elkészíté-
sét. Először is választania kellett egy minta-tézislapot, amely alapján sajátját 
elkészíttetheti. Sok szép, neki tetsző tézislap közül válaszhatott, de arra is töre-
kedett, hogy minél olcsóbb legyen. Ezért egy nemrég vizsgázott lengyel úrfiét 
választotta mintának. így a tézislapjának elkészítése ki jött ezer tallérból. Úgy 
tervezte, hogy húsvétra elfog készülni. A kisebb téziseket pedig 1633. március 
elején adta postára, vagyis négy hónappal vizsgája előtt. Végül György rábízta 
öccsére, kinek ad belőle. 1634 januárjában újabb téziseket küldött haza. Ezeket 
„atlaczos" (atlaszós?) téziseknek nevezte, és összesen nyolc darabot küldött 
Magyarországra belőle. 

Erdődy György nyugat-európai utazásai 

Erdődy I. Györggyel kapcsolatban kétféle utazásról beszélhetünk: egy-
részt a douai egyetemi tanulmányai alatt tett rövidebb útjairól, másrészt a ta-
nulmányai után tervezett nagyobb európai utazásról. 

Az első év végét követő háromhetes vakáció idején, 1632 szeptemberében 
György — mint haza írta — Brüsszelbe szeretne menni látogatást tenni az 
„infantánál,"85 így ehhez kért ajánlólevelet öccsétől. Tervezett utazásának idején 
ott gyűlésezett az országgyűlés, amelynek megtekintése György szerint hasz-
nos lett volna számára. E levél azonban nem érkezett meg címzettjéhez, ezért 
György lemondott erről az utazásról, és helyette Antwerpenbe készült menni, 
elsősorban azért, hogy ott készítesse el tézislapját. Mint már említettük, a té-

84 „Csak az mi czimereink, s az meg rendelt régi királyok képét köelgye meg kegyelmed..." 
85 Izabella Klára Eugénia spanyol infánsnő (1566-1633), aki ekkoriban még Spanyol Németal-

föld kormányzója volt. 



zislap rajzait egy antwerpeni mester, Cornelius Schut alkotta meg, és a nyom-
dai munkálatok is e városban zajlottak. Első cambiumját, azaz váltóját, is Ant-
werpenben akarta György beváltani, azt remélve, hogy nem lesz gond vele. 
Ezen útjáról azonban konkrétan csak annyit tudunk, hogy oda készült, de utó-
lag sajnos nem számolt be róla öccsének, vagy erről szóló levele nem maradt 
fenn.86 1633 márciusában azután ismét Brüsszelbe készült. Utazásának célja az 
új németalföldi kormányzó, Francisco de Moncada, Aytona márkijának felkere-
sése volt, mivel ő megparancsolta, jelenjen meg előtte.87 

Feltételezésünk szerint Erdődy valamikor 1633 végén, nevezetesen októ-
ber-december táján88 utazot t Hollandiába és Angliába, ahogy maga fogalmaz, 
inkognitóban. Ez talán azt jelenti, hogy e többségében protestáns országokban 
nem fedte fel kilétét és vallását. Az útra ú j köpönyegeket is készíttettek maguk-
nak: nevezetesen György magának és kísérőinek (Mikesnek, Dumontnak és egy 
szerzetesnek) egy-egy úti és téli köpenyt varratott. Erre azért volt szükség, 
mert addig papi köntösben jártak, de abban nem volt tanácsos utazgatni e pro-
testáns országokban. Az ú t r a velük tar tot t még hat jezsuita szerzetes is. Az út 
nagy részén a rektor (a levél írásakor már provinciális) egyik rokonának, aki 
maga is laikus testvér volt, pénzéből éltek. György állítása szerint minden költ-
séget közösen fizettek, és ő alig költött saját pénzéből. Azt is megírja azonban, 
hogy kénytelen volt kölcsönt felvenni, mert a hollandiai időjárás és elsősorban 
az árvizek miatt nem tudtak hazaindulni, pénzük pedig elfogyott. Az 500 ottani 
forintot a kíséretében lévő szerzetesek közbenjárására tudta felvenni, ám jelen-
leg nem egyértelmű, hogy ebből csak hármójuk költségeit fedezték vagy esetleg 
a szerzetesékét is.89 Magáról az utazásról viszont György sajnos nem ír, vagyis 
nem tudjuk, pontosan merre járt, milyen „városokat já r t meg", milyen élmé-
nyei voltak. Pusztán azt igyekszik bizonygatni, hogy ez az ú t nem került sokba, 
azaz nem mondható rá, hogy pazarolta a családi kasszából érkezett pénzt. 

Erdődy György mindezek mellett többször utazott el a francia fővárosba. 
Először 1634 januárjában ment át Párizsba, majd néhány hónapra visszatért 
Douaiba, és azután áprilisban költözött végleg át a francia fővárosba. Párizs-
ban csak rövid ideig szeretett volna maradni, amíg el nem tud indulni hosszabb 
utazásaira. Úgy tűnik azonban, hogy nyugat-európai tartózkodása végéig, va-
gyis több mint két évig itt kényszerült vagy akart utóbb gyökeret verni. 

Már legkorábbi leveiben is folyton tanulás utáni „peregrinációjának" fon-
tosságát hangsúlyozta - miként erre már többször utal tunk. Sokáig nem is adta 
fel ezt a tervét. Eleinte Spanyolországban és Itáliában szeretett volna egy-egy 
nagyobb utazást tenni, ám végül már csak Itáliába, azon belül is Milánóba, Ró-
mába és Lorettóba szeretett volna eljutni. Mint közismert, 1294-től a mai napig 
Lorettóban őrzik Szűz Mária házát, ezért a magyarok különösen előszeretettel 
keresték fel e zarándokhelyet. Erdődy talán még Bécsben fogadhatta meg, hogy 

86 Douai, 1632. június 17. és szeptember 6. 
87 Douai, 1633. június 16. 
88 Ezt erősíti, hogy egyik levelében úgy fogalmaz, hogy angliai útja után még négy hónapig la-

kott Douaiban, és mivel áprilisban költözött át Párizsba, ez azt jelenti, hogy december közepén vagy 
végén érkezhettek vissza. (1634. április 16.) Elindulását pedig egy október közepi levélben jelzi. 

89 Párizs, 1634. április 13. 



Lorettóba mindenképpen elmegy. Utolsó leveleiben azzal érvel a Rómába és 
Lorettóba való utazás mellett, hogy a német területeken való átutazás a hadi 
események miatt nem biztonságos, és Itálián át csak pár száz forinttal drágább 
hazatérnie.90 

A tanulmányút és az utazások költségei 

Mielőtt rátérnénk Erdődy György nyugat-európai peregrinációja kiadásai-
nak részletezésére, érdemes röviden áttekinteni, hogy az eddigi ismeretek sze-
rint mire kellett a korban költenie egy magyar peregrinusnak külföldön. Elő-
ször is válasszuk ketté költségeit a tanulásával összefüggőkre, illetve a minden-
napi szükségleteivel kapcsolatosokra. A tanulás költségei kapcsán tudjuk, hogy 
pénzbe került maga a beiratkozás, majd a vizsgák (defensio) letétele és végül a 
tézislapok elkészíttetése. Egy külföldi diák mindennapi szükségletei közé tarto-
zott a szállás, az étkezés, a ruházkodás és könyvek. Ezenkívül, amennyiben 
utazgatott, még az utazás költségei is ez utóbbi kiadásokat növelték. 

Költségek: Ezután nézzük meg, hogy Erdődy György és támogatói 
mennyire becsülték egy ilyen hároméves peregrináció költségeit. Nem maradt 
fenn előzetes költségvetés, így e kérdésre az első év leveiből kapjuk meg a vá-
laszt, ez időre alakult ki ugyanis pontosan, mennyiből is valósíthatók meg a két 
év egyetemi tanulmányai és a külföldi utazgatás. Eszerint a kétéves douai egye-
temi tanulmányokra 4000 rajnai forintot szántak, az azt követő utazgatásra pe-
dig György ugyancsak 4000 rajnai forintot igényelt. Ehhez jött még hozzá két 
vizsgájának (defensio) és tézislapjának költsége, ami újabb 3000 rajnai forintot 
tett ki (egy vizsga és a tézislap is ezer-ezer forintba került). Különös, hogy a 
magyar arisztokrata nem említi beiratkozása költségeit, pedig ezt minden diák-
nak le kellett rónia, aki beiratkozott egy oktatási intézménybe. így összesen 
legalább 11000 rajnai forinttal számolhatunk. 

Erdődy György e 11000 rajnai forintból eredetileg ezret vitt magával, ami 
elképzelése szerint fedezte az oda utazás és az első félév költségeit.91 Úgy kép-
zelte ugyanis, hogy kivisz magával annyi pénzt, amennyit indulásáig sikerült 
összeszedniük, majd a többit Gábor öccse a kívánt időpontokra mindig utána 
küldi. Ez azt jelenti, hogy Gábornak kellett elkérni a Györgyöt támogatóktól 
hozzájárulásukat és összeszedni a birtokairól befolyó jövedelmet. Ez az elkép-
zelés azonban nem valósult meg zökkenőmentesen. Ennek elsődleges oka az 
volt, hogy a pénz összeszedése lassabban ment, mint eredetileg gondolták, más-
részt György külföldi tartózkodása jóval többe került, mint amire kezdetben 
számítottak, és amennyit a család elbírt vagy erre szánt. 

90 Douai 1634. március 1. „Németországon által nagy veszedelem nélkeöl visza nem mehetek." 
Douai, 1634. március 29. 

91 „Tudom aszt iol magam, hogy mideön Kegyelmed Horvát orszaghbul Biczben jöet volna, ak-
kor ha éppen nemis egy esztendeore való pinszt, ugy mint két ezer rénes forintot de ad minimum 
mas fél esztendőre való pinszt, ugy mint ugy mint ezeröet szas rénest hozzot fel magaval Kegyelmed" 
Douai, 1632. június 17. A furcsa magyarságú szöveg számomra kétértelmű, és elbizonytalanított, 
hogy most 2000 forintot vagy másfelet számított egy évre. Végül mivel az évenkénti kétezer más 
levélben is szerepel, ezt fogadtam el. 



Erdődy Gábor a pénzt mindig cambiummal, azaz váltóval küldte el bátyjá-
nak. Cambium küldésekor a cambiatomak az összeg 2-3 százalékát kellett fi-
zetségül adni.92 György többször is arra kérte öccsét, mindig annyi pénzt küld-
jön, hogy a váltó díja is kiteljen belőle, vagyis például 1000 forint küldésekor 
1020-1030 forintot adjon postára.93 Miután pedig végzett tanulmányaival 
Douaiban, a váltókat Párizsba, illetve Milánóba küldette. György egyszer felve-
tette azt is, hogy a Bécsből Douaiba menő jezsuita páterekkel is elküldhette vol-
na öccse a pénzt, mert úgy olcsóbb és biztonságosabb lett volna.94 Úgy tűnik 
azonban, hogy ez végül nem valósult meg. 

Természetesen nem volt mindegy, hogy Erdődy Gábor milyen pénzt küld 
bátyjának. A kalmárok ugyanis nem váltották át a garast aranyra vagy tallér-
ra.95 György a tallért (ezüstpénz) és a számítási pénzként ismert rajnai forintot 
egy az egyben számolja: utazásának költségeit hol 4000 tallérnak, hol 4000 raj-
nai forintnak mondja. 

Főhősünk már első leveleiben sürgette, hogy karácsonyra kéri a többi 
pénzt, vagyis a két évre szánt négyezerből visszamaradt háromezret. Ez azon-
ban még 1632 nyarán sem érkezett meg. Miközben sürgette a pénzt, azt is kö-
zölte, hogy már adósságba kellett vernie magát: a rektor adott kölcsön neki 120 
tallért.96 1632. szeptembere körül kapott azután hazulról először pénzt, amely 
a december közepén érkező summával együtt tette ki a kért 4000 forintot. 
Mindezek alapján úgy tűnik tehát, hogy György megkapta a két évre kért össze-
get az első esztendő végén. 

Ez az összeg azonban csupán létfenntartását fedezte, vizsgáira és tézislap-
jára külön kérte a szükséges 3000 forintot: 1633 húsvétjára kért előbb kétezret, 
pünkösdre pedig ezret, hogy ezeket idejében ki tudja fizetni. Május végén jelez-
te levelében, hogy kezd sürgetővé válni a tézislap kifizetése, vagyis szüksége 
lenne az ezer rajnai forintra. 1633 júniusában 1400 tallért várt nagyon, ami 
arra enged következtetni, hogy a kért háromezerből ezerhatszázat már megka-
pott. Ekkor arra panaszkodott, hogy nincs még itt az augusztus eleji defensió-
jára a pénz, tézislapját sem fizette még ki, és a létfenntartására szükséges pén-
ze is elfogyott (pedig rendben megkapta az előre kikalkulált összeget). Közben 
figyelmezteti öccsét, hogy augusztus végéig kéri a peregrináció 4000 tallérját. 
Néhány nappal később megint felsorolta, mire kell neki pénz: egyrészt augusz-
tusi defensiójára, másrészt, mivel Brüsszelbe kell mennie a Serenissima In-
fanta parancsolatára, és így fel kell magát és kíséretét ruháznia, végül prefek-
tusa is kéri éves fizetését, illetve a tézislapjával kapcsolatban is vannak még 
adósságai. 

Tanulmányait Erdődy — mint említettük — 1633 augusztusában filozófia 
vizsgájával lezárta, ekkorra szerette volna megkapni az utazásaira szánt pénzt, 
a 4000 forint azonban csak két hónappal később, októberben érkezett meg.97 

92 1631. december 24. 
93 1631. november 9. 
94 1632. június 17. 
95 1632. június 17. 
96 Douai, 1632. június 17. 
97 Douai, 1633. október 6. Az érkezett összeg nagyságáról: 1634. január 10. 



Ebből adósságai kifizetése után annyi maradt, hogy Angliába és „Hollandiába" 
(Németalföldre) tudott csak elutazni, távolabbi területekre már nem. György 
azonban — úgy tűnik — nagyobb utazásra vágyott, ezért úgy érezte, nem való-
sította meg még eredeti célját, és visszatérve Douaiba további utazásokat terve-
zett. Ehhez azonban újabb pénzösszegekre lett volna szüksége. Családja vi-
szont úgy érezte, hogy eleget fizetett már, és e célra nem tud több pénzt előte-
remteni. 1634 januárjában — válaszul az őt hazahívó levelekre — György még 
kétezer pár száz forintot kért, hogy haza tudjon menni Lotaringián át Bécsbe.98 

Februárban Gábor öccse arról tudósította, hogy nincs pénz a tárházban, és az 
atyafiak sem akarnak adni többet, így csak úgy tudna pénz szerezni, ha zálogba 
adná egyes birtokait. György erre úgy reagált, hogy akkor a sok otthoni nehéz-
ség miatt Ő nem tudja véghezvinni utazását. Úgy vélte, két lehetőség áll előtte: 
vagy egyenesen hazamegy, vagy Itálián, nevezetesen Rómán keresztül, mégpe-
dig Lorettóban teljesítve fogadalmát. Ha egyenesen hazamegy, akkor Németor-
szágon kell keresztülmennie, ami a háborús idők miatt veszedelmes és nem le-
hetséges. Az út haza — a Bécsből jött papok szerint — 2000 tallért kóstál. Mivel 
azonban az kétszer olyan hosszú út, mint ahogy ő Douaiba ment, ezért hihető 
az összeg. A 2000 talléron kívül ráadásul még ezerre van szüksége, hogy kifizes-
se adósságait, ami a kölcsön kamatával együtt ezer tallért tesz ki. Ennyibe tel-
lett az itt lakás, mióta visszajött Angliából és Hollandiából (ez kb. két-három 
hónap lehet). Vagyis 3000 tallérra van sürgősen szüksége, hogy hazaindulhas-
son, ám ha késik a pénz, adóssága tovább nő.99 

1634 márciusában végre pénz érkezett Magyarországról György számára, 
de ez ismét kevésnek bizonyult, miután kifizette adósságait. Mindenesetre e 
pénzből kifizette szállásadóját, és így már elköltözhetett Párizsba. Valamikor 
április 18. előtt a Milánóba küldött cambium is megérkezett. Az első adag pénz 
viszont még kevés volt ahhoz, hogy elinduljon. A néhány héttel később érkező 
második summa pedig az eredetileg kért időponthoz képest hat hónapnyi késés-
sel érkezett. Ha a jezsuita atyák jótálltak volna érte gazdájánál és a kölcsönt 
adó kalmárnál a Milánóba jövő pénz erejéig, akkor már Bécsben lehetne - írta 
ekkor. De így, hogy a kért pénz két összegben majd egy hónap különbséggel ér-
kezett meg, már nem maradt elég a hazaútra. Erdődy tehát egész nyáron pénzt 
várt, de az nem jött. Ezután következő és egyben utolsó levele 1635 februárjá-
ból való, ahol késlekedésének okaként ismét a későn érkezett pénzt nevezi meg. 

Sajnos nem tudjuk, végül hogyan jutot t haza Erdődy György Franciaor-
szágból, mert külföldről küldött leveleinek sora a fenti dátummal véget ér. Azt 
azonban kiszámolhatjuk, hogy eddig az időpontig mennyi pénzt is kapott Ma-
gyarországról. Az első két év költségét 1632 végéig két részletben megkapta. Ez 
azt jelenti, hogy 1632 decemberéig az első két évre szánt pénz, azaz 4000 rajnai 
forint rendelkezésére állt. Igaz az első részlet késése miatt már 1632 nyarán 
kénytelen volt egy kisebb kölcsön felvételére, de ez még nem tet t ki nagy tételt. 
1633 húsvétja körül valamennyi pénzt megkapott a kért háromezerből, mivel 

98 „Ceterum kétezer s-enihani szaz tallért mégh várok naponkint Kegyelmedteől, hogy itt min-
deneket contentalvan Lotharingiara s-Francziara igyenest Bicz felé menyek." 1634. január 10. 

99 Douai, 1634. február 14. és március 1. 



júniusban már csak 1400 rajnai forintot várt. Úgy tűnik, anyagi dolgai ezután 
októberben rendeződtek valamelyest: ekkor már a tézislapokat és a defensiókat 
biztos, hogy kifizette, és kapott pénzt peregrinációjára is. Ez azt jelenti, hogy 
kapott 3000, plusz 4000 forintot, ami összesen 7000-et te t t ki. Számításaink 
szerint tehát 1633 októberéig már 11000 rajnai forintot adtak Györgynek ta-
nulmányaira, vagyis megkapta a tervezett összeget. Az utazásra kapott 4000 
forintból azonban ki kellett fizetnie az addig felhalmozott adósságokat, így nem 
maradt elég pénze a távolabbra (Spanyolországba és Itáliába) történő utazásra, 
csupán Németalföldre és Angliába jutott el. 

Erdődy Györgynek tehát további pénzösszegekre lett volna szüksége, 
hogy Itáliába és Spanyolországba is eljusson, hiszen nem kis részben ezért ér-
kezett Douaiba. Családja viszont úgy érezte, eleget fizetett már, és nem tud 
több pénzt előteremteni. Gábor öccse — mint már említettük — meg is írta: ki-
ürült a tárház, így menjen haza. Ezek u tán György módosított a terveken és 
már a hazaindulás anyagi vonzatát vázolta fel. Ezért újabb 3000 tallért kért, 
amit minél hamarabb várt, hogy ne nőjön tovább adóssága. Március elején ka-
pott is még 2600 tallért, majd várta a hiányzó 400-at. Nyáron ez is megérkezett, 
ekkorra azonban már megint nem maradt elég pénze a hazaútra. Ezután nincs 
hírünk több pénzösszeg érkezéséről, bár biztos kapott még, hiszen valahogy vé-
gül hazajutott. így mi összességében csupán 1634 nyaráig tudjuk kiszámolni, 
mennyi pénzt kapott: a tervezett tizenegyezren felül még háromezret. Tehát 
minimálisan 14000 forintot kapott az arisztokrata ifjú Magyarországról.100 

Nem tudjuk, hogy a családtagok milyen arányban járultak hozzá ehhez a 
legalább 14000 forintnyi, azaz tetemes összeghez. György időnként utalt arra, 
ki mennyit küldjön, de nem tudjuk meg a levelekből, valójában kitől származott 
az elküldött pénz.101 Az viszont egyértelmű, hogy egy idő után a családtagok so-
kallták a költségeket, és azzal vádolták meg Györgyöt, hogy pazarlóan él kinn. 
O ezt visszautasította, és kitartott azon véleménye mellett, hogy az utazgatás 
nagy haszonnal jár számára.102 

Külföldi útjának a tervezetnél nagyobb költségeit Erdődy György több do-
loggal indokolta. Egyrészt a kinti élet többe kerül, mint otthon, és ráadásul a 

100 Az összeg nagyságához néhány adat: Rákóczi Erzsébet (Erdődy II. György felesége) az 
1670-es évek elején legjövedelmezőbb makovicai jószágából évi 16300 forintnyi bevétellel bírt. Összeha-
sonlításul a sárvári uradalomból 1670-ben a Nádasdyaknak 18160 forintnyi jövedelmük volt, a semptei 
uradalom pedig 1638-ban 15557 forint jövedelmet hozott. 

101 Tudjuk, hogy az első 2000 rajnai forint felét a bán Erdődy Zsigmond adta. (Douai, 1631. no-
vember 9.) A vizsgák, az embléma és a peregrináció 9000 forintjának kérésekor szóba került, hogy a 
két nagynénitől kellene ezt a elkérni: „kétezer tallér kel az defensiora, négyezer tallér kell az 
peregrinátiora, amazt husfétnap előtt kell ide köldeni, emezt penig meg írom Kegyelmednek, hova kell 
mind rendelni más jobb alkalmatossággal. Thurzóné s Allaghyné asszonyoméktúl Őnagyságoktul kell 
azt kérni." Douai, 1632. július 14. 

102 „Noha oda haza, az mint vészem eszemben, tikozlas s-nem tudom miczyoda az neve dolga-
imnak et si praetextu conservationis rei domestice et futuri boni ezt az peregrinatiot haszontalannak 
itilik. E contra nylvan megh mutatom, én azt ha kivantatik, hogy mind nekem s-mind familiamnak 
megh ezután sokkal nagyob karara esik annak félben való hagyasa. Teőb hasznomra volt nekem ez 
az két esztendeő, hogy nem eőt vagy hat az oda haza való léteiben, melire ha akor adnam magamat, 
mikor it valamenire perficialtatnam in diversarum rerum exemplaris..." Douai, 1634. január 10. 



háborús idők miatt az infláció is megnőtt, vagyis — ahogy György fogalmaz — 
minden drágább, mint ahogy előre gondolták, és még a kint léte alatt is tovább 
nőttek az árak. A költségeket mások véleményére alapozták. Konkrétan a kan-
cellár urat említik, aki azt mondta nekik Bécsben, hogy annak idején ő évi más-
félezer magyar forintból élt külföldön.103 Azóta viszont szerinte másfélszeresére 
nőtt a drágaság. Másrészt a pénz Magyarországról állandóan késve érkezik, 
aminek az lett a következménye, hogy a pénzre várva újabb és újabb adósságo-
kat halmozott fel, melyeket azután a megérkező összegekből volt kénytelen tör-
leszteni, miközben arra, amire kérte azokat, már nem jut elég. 

A hazaküldött levelek alapján egyértelműen megállapíthatjuk, hogy 
Erdődy I. György nem szervezte meg elég alaposan douai tanulmányainak és 
azt követő peregrinációjának anyagi hátterét. Ezt tükrözi az a tény, hogy állan-
dó pénzhiánnyal küzdött, mert nem kapta meg időre a kért pénzt. E szervezési 
hiányosságra maga is utal egyik levelében: „Bizony édes öcsémuram, igen gyak-
ran hányom s vetem azt én elmémben, s igen bánom, hogy némely jó akaróim-
nak szavát nem fogattam, az hogy minek előtte eljöttem, dolgaimat otthon jobb 
karban nem hagytam. Ha azt míveltem volna, most sem nekiek, sem magam-
nak ennyi kárt nem tennék."104 

A két vizsga és a tézislap elkészítésének költségei voltak az egyedüli olyan 
kiadások, amelyekről pontos számadatunk van. Ezenkívül még két költségek-
kel járó dologról ír Erdődy részletesen: a ruházkodásáról és a szállásáról. Ez 
utóbbiról időnként megírja, mennyit fizetett érte, de adatai hiányosak (párizsi 
szállásának költségeit például egyáltalán nem jelzi). Öltözködéséről pedig leg-
inkább azt tudhatjuk meg, hány köpenyt hordott a kint töltött évek alatt, az ez-
zel járó kiadásokról viszont semmit sem árul el. Nézzük meg mindezek fényé-
ben e két résztémát részletesebben: 

Ruházkodás: Erdődy György, amikor takarékos életmódját igyekszik be-
mutatni, leggyakrabban az öltözködésével példálózik. Azon belül is leginkább a 
köpönyegviselési szokásaival. 1634 áprilisában részletesen beszámolt addig vi-
selt, készíttetett, vásárolt vagy átalakíttatott köpenyeiről annak illusztrálásá-
ra, milyen szerényen él kint. Az első másfél évben Douaiban papi köntösben 
járt. Három papi ruhája volt ez idő alatt: egyik szőrből, kettő selyemből készült. 
Amikor 1633 tavaszán Brüsszelbe ment, hogy lerója kegyeletét az elhunyt Iza-
bella Klára Eugénia spanyol infánsnő előtt, akkor kezdett el világi köntöst hor-
dani, és fél évig, egészen disputációjáig (1633 augusztusáig) gyászt hordott, va-
gyis egyszerű fekete, közönséges posztóból készült ruhában járt. Ezt másoknak 
azzal indokolta, hogy egy rokonát gyászolja, ami részben igaz is volt, mivel ak-
koriban halt meg az egyik Erdődy-leány, bizonyos Jakusicsné. 

A gyászruha levetésekor azután az egyik viseltes selyem egyházi köntösé-
ből világi köntöst készítetett, a másikat ugyancsak átalakítatta spanyol stílus-
ban, mert úgy tervezte, hogy Spanyolországba megy. Amikor látta, hogy e terve 

103 „mit mond vala egyszer Cancellarius uram Őnagysága Bícsben, hogy minden esztendőben 
másfélezer magyar forintot költet ő el hazáján kívől tanulságának s járásénak idein." - 1632. június 
16-i levél. 

104 Douai, 1632. február 14. 



meghiúsult, eladta e spanyol stílusút. Azután vett még egy elég jó állapotú kön-
töst, amelyet a vakációk idején úti köntösnek használt. Amikor éppen pénzszű-
kében volt, rászorult, hogy e köntöst is eladja. Jó vásárt csinált, mert annyiért 
adta el, amennyiért vette. Itt befejezi a köntöseiről szóló leírást, ám később újra 
előhozza a témát. Ekkor más köntösökről is említést tesz. Eszerint 1633 nyarán 
készíttetett egy kis nyári selyem köntöst, amelyről úgy gondolta, ki fog tartani 
addig, amíg majd Bécsbe ér. (Ez lehet az a köpeny, amelyről előzőleg azt állítot-
ta, hogy egyházi köntöséből csináltatta.) Azután amikor látta, hogy nem tud 
hazaindulni, akkor csináltatott még egy egyszerű köntöst, hogy kímélje ezt. 
Azután eljött a tél, és rendelt egy téli köntöst, amelyet még áprilisban is viselt, 
amikor is úgy tervezte, hogy készíttet egy nyárit. Itt tehát már nem említi a 
spanyol köntöst, az út i köntöst, helyette viszont ír egy a nyári selyem köntösét 
kímélendő egyszerű köntösről, egy most viselt téliről és egy készítendő nyári-
ról. Úgy tűnik, mintha némiképpen maga is belebonyolódott volna kint beszer-
zett köpönyegei felsorolásába! 

Ami kísérőinek az öltözködését illeti: Mikes uramnak a két év alatt csu-
pán egy új köntöst csináltatott. O ebben járt másfél évig, majd vett vagy csinál-
tatott magának egy újat saját pénzéből, régi papi köntösét pedig átalakítatta 
nyári köntössé. Az előbbi kímélése okán Erdődy odaadta neki az ő hollandiai 
köntösét. Amikor Hollandiába és Angliába mentek, magának és kísérőinek (Mi-
kesnek, a francai legénynek és egy jezsuitának) csináltatott egy-egy téli és 
egy-egy úti köntöst, mivel a protestáns területekre nem mehettek katolikus 
papi ruhában. Ezenkívül a francia legénynek a két év alatt két közönséges kön-
töst adott. 

Bár a köntösök áráról Erdődy leveleiben sohasem emlékezett meg, mindig 
fontosnak tartotta hangsúlyozni, milyen keveset költött köntösre, alig csinálta-
tott valamit, átalakítatta a régit, vagy azt eladta jó áron stb. Nem ismervén a 
korszak köpenyviselési szokásait, a mai olvasónak nehéz megítélni, ennyi kö-
peny sok vagy kevés volt. Csak annyit feltételezhetünk, hogy ő éppen azt sze-
rette volna bizonyítani, kevés. Más ruhadarabok vásárlására egy mondatot 
vesztegetett, megállapítván, hogy fodrokra és fehérruhákra költöttek még, il-
letve ezek mosatására, valamint ezenkívül még lábbelikre.105 

Szállás: A szállásért saját állítása szerint Erdődynek másfélszer annyit 
kellett fizetnie, mint gondolta. S ebben a díjban még nem volt benne a fűtés és a 
világítás, vagyis magának kellett vennie a fát és a gyertyát, illetve a bort. 
Douaiban meghatározták, hogy kinek mennyit kell fizetnie magáért és a vele 
lévő személyekért. Magának és kísérőinek étkezéséért (asztaláért) 1300 forin-
tot fizetett, pedig „vékony traktáció" volt, vagyis nem volt túl bőséges az étel. 
Se ebédre, se vacsorára nem hívott senkit, kivétel a pátereket, akiket egyszer 
vagy kétszer meginvitált. Erdődy maga is úgy gondolja, hogy az 1300 forint 
ezért túl sok volt, főleg, hogy a fűtésről, világításról és boráról is magának kel-
lett gondoskodnia. Két év alatt tehát 2600 forintot költött asztalára, azaz étke-
zésükre. Ezt ő maga is soknak ítéli, de tényként állapította meg, hogy ez a szol-
gáltatás itt ennyibe kerül. 

105 Douai, 1634. április 13. 



Miután Erdődy 1633 augusztusában levizsgázott, átköltözött egy közön-
séges vendégfogadóba, ahol 1634 áprilisáig lakott. Ezért a szállásért 2636 rajnai 
forintot fizetett, bár csak kilenc hónapot töltött ott (miközben távol is volt ez-
alatt egy ideig), és ehhez járultak még a tűzifavétel költségei.106 Ez eddig 5236 
forintot tett ki. Párizsban való lakásáról viszont csak annyit tudunk, hogy ha-
vonta 30 forinttal kevesebbet kellett fizetnie, mint utolsó douai szállásán.107 így 
pontosan sajnos nem tudjuk meghatározni, hogy az öt esztendő alatt a főneme-
si ifjú mennyit költött szállásra és étkezésre. De azt azért megjegyeznénk, hogy 
a mindennapi életére kapott 4000 rajnai forintból csak 2600-ba került szállása 
és étkezése, vagyis két évre 1400 forintja maradt köntösökre (ez idő alatt állító-
lag csak papi köntöst viselt), szolgái fizetésére, borra, fűtésre, világításra és ét-
kezésének kiegészítésére, vagy netalán könyvek vételére, bár ez utóbbira soha-
sem tesz utalást. Tudjuk, hogy ebből prefektusa kapott évi száz rajnai forintot, 
a többire tehát maradt körülbelül 1200. 

Egyéb költségek. A francia nyelv mesterének, akitől Erdődy és Mikes nagy 
haszonnal franciát tanultak, havi két tallért adtak. Párizsban ugyanakkor a fő-
nemes eleinte táncot és ceremóniát tanult egy mestertől, azután pedig vívást, 
majd lovaglást. Ezek tanulása — mint jól ismert — hozzátartozott egy arisztok-
ra ta ifjú neveltetéséhez, sőt még a szerényebb körülmények között Leidenben 
tanuló Haller Gábor is tanult vívni és táncolni.108 Nem tudjuk viszont azt, 
mennyibe, kerültek az oktató mesterek. Sajnos Erdődy az utazások költségeit 
sem részletezi. Csupán annyit bizonygat, hogy nem pazarolt. Például Angliában 
és Hollandiában hat jezsuita társaságában utazott, akik tudják bizonyítani, hogy 
csak a szükséges kiadásokra költött és egy ideig még az ő részét is fizették. 

Zárszó 

Erdődy I. Györgynek a franciaországi Douaiból és Párizsból Gábor öccse 
számára küldött levelei egyik legkülönösebb jellegzetessége — úgyis mondhat-
nánk hiányossága —, hogy írójuk egy mondatot leszámítva nem ír semmit sem 
Douairól, sem az utazásai során tapasztaltakról. Valamiért neki egyáltalán nem 
számolt be sem antwerpeni, sem brüsszeli, sem németalföldi és angliai útjáról. 
Sajnos nem tudhatunk meg semmit a Douaiban és Párizsban tapasztalt idegen 
szokásokról, ételekről vagy emberekről. Miközben hosszasan foglalkozik külön-
féle köpenyeivel, a helyi öltözködésbeli sajátosságokról nem ír. Csupán vizsgái-
ról és tézislapjáról tájékoztatja részletesebben öccsét, igaz ez utóbbinál hossza-
san magyarázza, miért papi köntösben ábrázoltatta magát rajta. Mintha a kö-
rülötte lévő világból pusztán a hadi és a politikai helyzet lenne érdekes (ezekre 
mindig elveszegetett néhány mondatot, de ez is leginkább a drágaság és késle-
kedése magyarázataként jönnek elő), és kinti életének legjelentősebb témája a 

106 Douai, 1634. április. 
107 Ez talán azt jelenti, hogy havi 260 rajnai forintot fizetett, ugyanis ennyi jön ki, ha a kilenc 

hónapra adott összeget átlagoljuk, illetve levonjuk az említett harminc forintot. Ez pedig egy évre 
3144 rajnai forintot tenne ki. Ám az adat annyira bizonytalan, hogy nem számolhatunk vele. 

108 Szabó A. P.: Haller Gábor peregrinációja i. m. 27. 



pénzkérdés lenne. Noha igen hosszú leveleket ír, ezek azonban nem az idegen or-
szágokról és ottani életéről szóló részletes beszámolók miatt teijedelmesek, hanem 
vissza-visszatérő magyarázkodásai és pénzkérései okán. E furcsaságok talán Er-
dődy György jelleméből fakadtak, valamint talán Gábor öccsével való viszonyából. 
A bécsi jezsuita atyáknak, valamint Erdődy Zsigmond bánnak franciaországi 
életéről és a Nyugat-Európában meglátogatott országokról is beszámolt talán. 
Reméljük, egyszer e leveleire is rábukkanhat egy szerencsés kutató. 

Erdődy György peregrinációja több szempontból is különösnek tartható. 
Egyrészt maga az úti cél megválasztása, Douai is rendkívül különleges. Hiszen 
— miként ezt már kifejtettük — ez az úti cél nem illett bele a családi hagyo-
mányba, de más magyarországi arisztokratáról sem tudjuk, hogy e távoli város-
ban tanult volna. Másrészt a peregrinációkat ez idő táj t általában az apa vagy a 
gyám szervezte meg a fiatalok számára. Erdődy György viszont tizenhét évesen 
egyedül, a még nála is fiatalabb testvérével szervezte meg nyugat-európai utazá-
sát. Nagybátyja, akiről nincs tudomásunk, hogy bármilyen peregrináción vagy 
külföldi utazáson részt vett volna, bizonyára részt vállalt az utazást megvitató 
családi megbeszéléséken, de nem valószínű, hogy érdemben hozzá tudott volna 
szólni. A tizenhét éves fiú úgy vágott tehát neki egy komoly utazásnak és tanu-
lásnak, hogy nem irányíthatta otthonról egy erőskezű édesapa. A tárház kul-
csát még nála is fiatalabb öccse kezelte, aki nehezen teremtette elő a szükséges 
pénzt, és győzte meg a famíliát, hogy újabb és újabb pénzküldeménnyel segít-
sék ki bátyját. 

Bécsben jezsuita tanárai ugyan eligazították Erdődy Györgyöt a douai 
egyetem legfontosabb dolgaiban, de — úgy tűnik — az it t folytatandó tanulmá-
nyokat érintő költségeket ők sem közölték vele. Kint Györgynek így nemcsak 
azzal kellett szembesülnie, hogy mennyibe kerülnek vizsgái és tézislapjának el-
készítése, hanem hogy a kinti élet jóval drágább mint, amire előre felkészítet-
ték. Az is bizonyosnak látszik, hogy bár György leveleiben állandóan arra hivat-
kozik, mennyire szerényen él, időnként kétkedés merül fel a leveleit olvasóban. 
Egyrészt egyszer-kétszer elszólja magát. Ilyen például, hogy többször hangsú-
lyozza, mennyire visszavonultan él odakinn, és alig já r valahová. Egyszer vi-
szont, amikor öccse valószínűleg kérdőre vonta (csak György válaszából követ-
keztetünk erre) — mivel a páterek jelezték neki, hogy miután befejezte egyete-
mi tanulmányait, megjárta Angliát és Németalföldet, majd visszatért Douaiba 
—, hogy miért kezdett el nem megfelelő társaságba járni, magyarázkodásba fo-
gott: mondván, a jezsuita páterek javasolták neki, hogy járjon többet társasága, 
mert így ismerheti meg ennek az országnak a szokásait, humorát és gondolko-
dásmódját. Részletekbe azonban nem bocsátkozik, de biztosítja öccsét, hogy 
semmi olyan nem történt, ami családja gyalázatára lenne. Ha öccse nagyon kí-
váncsi a történtekre, akkor otthon majd elmondja. Gyanúsak viszont érvei az-
zal kapcsolatban is, hogy három év helyett végül miért öt évet töltött kint, mi-
közben családja, Pázmány Péter, a bécsi jezsuita atyák már két és fél év eltelté-
vel hazahívták. Láthatólag nem szeretett volna lemondani arról a tervéről, 
hogy legalább Itáliába eljusson. (Nem tart juk elképzelhetetlennek, hogy végül 
is sikerült neki, hiszen nem tudjuk, mit csinált 1635 tavasza és 1636 nyara kö-



zött.) Nagyon erős lehetett benne vágy, hogy világot lásson, hiszen amint erre 
egy kis lehetősége nyílott, meg is tet te az. 

Bár Erdődy I. György nyugat-európai peregrinációjával eltért a családi ha-
gyományoktól, életútjával nem emelkedett ki a família többi tagja közül. Nem 
töltött be jelentősebb tisztséget, mint ők, nem szerzett komolyabb politikai be-
folyást, nem játszott meghatározóbb szerepet a Magyar Királyság politikai elit-
jében. Jelenlegi ismereteink szerint semmi különöset nem tett e tanulmányban 
bemutatott douai peregrinációján kívül, amivel különleges helyet vívott volna 
ki magának a családi krónikákban. 





Nagy Kornél 

AZ ELIA MENDRUL-ÜGY 
A besztercei örmény egyházi viszály története (1697-1700)1 

Bevezetés 

A 19-20. század örmény származású értelmisége Oxendio Virziresco 
(1654-1715) unitus püspököt emlékezetében az erdélyi örménység tiszta erkölcsű, 
rendíthetetlen hitű apostolaként tartotta számon. Könyveikben valósággal felma-
gasztalták a főpap vezetői képességeit: különösképpen azért, hogy mennyire kiállt 
népe érdekeiért az erdélyi hatóságoknál. Ezek a monográfiák azonban kevés 
használható információt nyújtottak az örmény unitus püspök valódi missziós 
és egyházszervezői tevékenységéről. Ez azért volt fontos, mert az említett kor-
szakban az erdélyi örmény közösségben az a széles körben elfogadott nézet volt 
az uralkodó, hogy Oxendio Virziresco püspök erdélyi tevékenysége mindenféle 
és -fajta problémától vagy konfliktustól mentes volt. Következésképpen a sze-
mélyéhez köthető örmény egyházi unió békés körülmények között, zökkenő-
mentesen zajlott le Erdélyben. 

Az 1697-ben kirobbant Elia Mendrul-ügy {Elia Méntrul, Mendrul Illés) 
története ezt a meggyökeresedett romantikus, idilli képet árnyalja. Az ügy tör-
ténetéről az eddig keletkezett, vonatkozó szakirodalomban egy apróbb jegyze-
tet vagy akár egy bekezdést sem lehetett találni. így rögtön felmerül a kérdés, 
hogy a 19-20. század örmény-magyar történészeinek vajon volt-e erről tudo-
mása vagy sem? Amennyiben volt, akkor tudatosan törekedtek-e az alábbiak-
ban bemutatandó problémának az elkerülésére, nehogy ezáltal aláássák a püs-
pökről kialakult, igencsak pozitív képet? 

A közelmúltban a Hitterjesztés Szent Kongregációja (Sacra Congregatio 
de Propaganda Fide) Történeti Levéltárából, valamint a Vatikáni Titkos Levél-
tárból (Archivio Segreto Vaticano) előkerült, többnyelvű (örmény, latin, olasz és 
francia) iratok tanulmányozása során egyre teljesebb és tisztább kép alakult ki 
a konfliktusról, ami némiképpen módosíthatja az unitus püspökről és az erdélyi 
örmény egyházról eddig kialakult, meglehetősen idealisztikus képet.2 

1 A témában a Klebelsberg Kunó Ösztöndíj támogatásával Rómában és a Vatikánban végez-
tem kutatásokat 2004-ben, 2006-ban és 2008-ban. Támogatásukat ezúton is köszönöm. Ezenfelül há-
lás köszönetet szeretnék mondani néhai Tóth István Györgynek, Bakács Bernadettnek, Baán István-
nak, Fazekas Istvánnak, Kalmár Jánosnak, Fodor Pálnak, Soós Istvánnak, Molnár Antalnak, Pálffy 
Gézának, Bíró Lászlónak, Fejérdy Andrásnak, Papp Eszternek és Kovács Bálintnak, akik észrevétele-
ikkel és hasznos tanácsaikkal segítették e tanulmány megjelenését. 

2 Az ügy forrásanyagáról Vanyó Tihamér röviden megemlékezett 1986-ban megjelent monog-
ráfiájában. Ó hívta fel először a figyelmet a Vatikáni Titkos Levéltár bécsi nunciatúra iratait tartal-



Elia Mendrul-iigy történeti kutatását ugyanakkor megzavarta egy fontos, 
de utólag egyértelműen valótlannak bizonyult történeti adat is. Az Oxendio éle-
tével foglalkozó csekélyszámú irodalom megemlékezett arról, hogy a püspököt 
az 1697. évi erdélyi ta tár betörés alkalmával fogságba vetették, majd azt köve-
tően az Oszmán Birodalomba hurcolták, ahol közel három évig raboskodott. 
Kényszerű fogságából csak a karlócai békekötést (1699) követően szabadult ki.3 

Ez a rabság viszont a kutatások során teljesen abszurdnak bizonyult, hiszen a 
püspök 1697 és 1700 között, pontosan az Elia Mendrul-ügy kapcsán, tekinté-
lyes számú, saját kézzel írott levelet, valamint jelentést jutatott el Erdélyből a 
Szentszék missziókat koordináló intézményéhez, a Hitterjesztés Szent Kongre-
gációjához.4 így valósággal képtelenségnek tűnhetett, hogy Oxendio püspök az 
oszmán fogságból saját kézzel írt leveleket és jelentéseket küldött az említett idő-
szakban besztercei, kolozsvári, nagyszebeni, gyergyószentmiklósi, petelei vagy gör-
gényszentimrei keltezésekkel. 

mazó 196. kötetére (latin neve: Miscellanea rerum armenicarum Garampis), valamint a benne sze-
replő gazdag örmény forrásanyag feltáratlan voltára. Sajnos az ott fellelhető iratok mindennemű tár-
gyi és időrendi csoportosítás vagy elrendezés nélkül vannak bekötve, és ez kissé megnehezítette a ku-
tatómunkát. L. erről Vanyó Tihamér: A bécsi pápai követség levéltárának iratai Magyarországról. 
1611-1786. (Fontes Históriáé Hungaricae Aevi Recentioris.) Bp. 1986. 180.; Az Elia Mendrul-ügyre 
vonatkozó, a Propaganda Fide történeti levéltárában őrzött gazdag forrásanyagról ugyanakkor tudo-
mása volt Galla Ferencnek is, a neves egyháztörténész azonban érdemben velük nem foglalkozott. 
Fazekas István szíves közlése, amelyet ezúton is hálásan köszönök. Az Elia Mendrul-ügyről az esz-
tergomi Prímási Levéltár Kollonich Lipót (1631-1707) érsekségére vonatkozó iratanyagában sajnos 
még egy apróbb bekezdés vagy hivatkozás sincs. A korszakra vonatkozóan azonban figyelemre méltó 
iratanyag lelhető fel az erdélyi katolikusok helyzetéről és az erdélyi román egyházi unióról. L. erről 
Prímási Levéltár, Esztergom (a továbbiakban PLE) Archivium Ecclesiasticum Vetus (AEV), Sub Pri-
matae Kollonich (SPK) no. 303, no. 339/1-10.. no. 340/1-4.; PLE AEV Acta Religionario-Ecclesiastica et 
Religionaria (Religionaria) no. 1840/1.; Az Elia Mendrul-ügy iratanyagáról említést tesz még: Kovács Bá-
lint: Az erdélyi örmény katolikus egyház és a Sacra Congregatio de Propaganda Fide a 18. század első év-
tizedében. In: Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében. (Művelődéstörténeti műhely - Felekezet és iden-
titás 1.) Piliscsaba 2006. 57-58, 67.; ill. Nagy Kornél: „Errores et abusus inter Armenos Transilvaniae 
vigentes" 1719-ből és a khalkedónizmus kérdése. In: Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II. Szerk. 
Öze Sándor - Kovács Bálint. (Művelődéstörténeti műhely - Felekezet és identitás 2.) Piliscsaba 2007. 
158.; Uő: The Armenians in Transylvania and the Holy Congregation for the Propagation of Faith: 
Oxendio Virziresco, Missionary Bishop of the Armenians. Association Internationale des Études Armé-
niennes (a továbbiakban AIEA) Newsletter 43. (2007: December/Décembre) 10-12.; Uő: Az erdélyi ör-
mény egyházhoz kapcsolódó olaszországi forrásokról. In: Lymbus: Magyarságtudományi közlemények 
2008. Főszerk. Újváry Gábor. Bp. 2008. 411—428.; A Magyar Országos Levéltár Beszterce város történeté-
re vonatkozó mikrofilmén a szász-örmény lakosság közötti, kimondottan gazdasági jellegű konfliktusok-
ról találtam értesüléseket, az 1697. évi örmény egyházi viszályról (nevezetesen az Élia Mendrul-ügyről) 
viszont nem. (Tudomásom szerint ezt a forrásanyagot az alábbiakban még említendő kiváló Erdély-kuta-
tó, Trócsányi Zsolt is használta 1983-ban.) 

3 Az 1697-ben a tatárok valójában a Tiszántúlon portyáztak és nem Erdélyben. Seres István 
orientalista szíves közlése, melyet ezúton is hálásan köszönök. Oxendio püspök állítólagos tatár fog-
ságáról 1. Christophorus Lukácsy: História Armenorum Transsylvaniae e primordiis gentis usque 
nostram memóriám e fontibus authenticis et documentis antea ineditis elaborata. Viennae 1859. 72.; 
Bárány Lukács: Verzirescul Auxendius I. Armenia 4. (1888) 101..; Merza Gyula: Örmény püspökség. 
Kolozsvár 1896. 5 , 9-10.; Temesváry János: A magyar-örmény nemes családok czímerlevelei. Sza-
mosújvár 1896. 209-217.; Éble Gábor: A szamosujvári Verzár család. Bp. 1915. 15..; Heckenast Gusz-
táv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Sajtó alá rendezte, kiegészítette és az előszót írta Mé-
száros Kálmán. (História Könyvtár. Kronológiák, adattárak 8.) Bp. 2005. 455. 

4 Továbbiakban az egyszerűsítés kedvéért a missziós intézményre a Propaganda Fide kifeje-
zést használjuk 



1668 és 1672 között Minas Zilifdarean-Alëk'sanean T'oxat'ec'i5 (16107-1686) 
vardapet,6 moldvai apostoli örmény püspök vezetésével az Erdélyi Fejedelemség 
területére nagyszámú örmény menekült települt be.7 A Moldvából és Podóliából 
bemenekülő/betelepülő örmények Erdélyben kisebb-nagyobb székelyföldi telepü-
léseken alapítottak zárt közösségeket, mint például Bátoson, Csíksomlyón, Csík-
szépvízen, Fogarason, Görgényszentimrén, Gyergyóremetén, Gyergyószentmikló-
son, Gyulafehérváron, Kantán, Marosfelfalun és Petelén. Az Erdélybe menekült 
örmények jelentős hányada ugyanakkor a szászok lakta Besztercére települt, ahol 
az idő tájt székelt papjaival együtt Minas örmény apostoli püspök is.8 

Az erdélyi örmények között a katolikus missziót még 1684-ben kezdemé-
nyezte a Propaganda Fide, valamint Lemberg (Lwów, Ilov, LVov, Lviv) uni tus 
örmény érseksége.9 A térítések sikeres lebonyolításában elévülhetetlen érde-
meket szerzett Oxendio Virziresco, a római Pontificium Collegium Urbanum 

5 Az örmény nevek és idézetek átírásakor a nemzetközileg elfogadott szabályzatot követtük, ame-
lyet a genfi székhelyű nemzetközi armenológiai társaság, az Association Internationale des Etudes Armé-
niennes (AIEA) határozott meg. Néhány örmény egyházfő nevét azonban a hazai gyakorlatnak meg-
felelően magyarosítottam, de zárjelben esetükben is megadtuk — dőlt betűvel szedve — eredeti ör-
mény nevüket. 

6 A vardapetről 1. bővebben a 27. számú jegyzetet. 
7 Menekülésükről 1. az alábbi szentszéki dokumentumokat: Archivio storico della Sacra Congre-

gazione per l'Evangelizzazione dei Popoli o „de Propaganda Fide", Roma (a továbbiakban APF); 
Scritture riferite nei Congressi (SC), Fondo Armeni (FA) Vol. 1. fol. 525r-526v. fol. 602r-610v; APF 
SC Fondo Moldavia (FM) Vol. 1. fol. 168r-169r. fol. 233r-236v. fol. 257r-259v. fol. 358r-v. 

8 Mint majd látni fogjuk az ebesfalvi örmény közösség ténylegesen csak 1692-ben alakult meg. 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (a továbbiakban ELTE); Egyetemi Könyv- és Kézirat-
tár (EKK) Collectio Hevenesiana (CH) Cod. 16. pag. 32-33.; 1. erről: Lukácsy, K.\ História Arme-
norum i. m. 16.; Suren K'olanjian: Les Arméniens en Transylvanie. Revue des études arméniennes 
5. (1967) 358-361., 364-365.; Grigor Govrikean: Elizabët'opol. Dransiluanoy Hayoc' metropolise (Er-
zsébetváros. Az erdélyi örmények metropolisza). Vienna 1896. 10.; Gregorio Petrowicz. La chiesa 
armena in Polonia e nei paesi limitrofi. Parte terza 1686-1954. (Studia Ecclesiastica 17., Historica 
10.) Roma 1988. 81. 

9 APF SC FA Vol. 3. fol. 380v-381r. fol. 417r. fol. 465r. fol. 467r. fol. 468r--169v. fol. 488r. fol. 
490r.; APF SC FM Vol. 2. Fol. 126r-127r. Fol. 134r-135v.; APF SC Fondo Moscovia, Polonia e Rutenia 
(a továbbiakban FMPR) Vol. 2. fol. 260r.-261v.; Archivio Segreto Vaticano, Cittr del Vaticano (ASV); 
Archivio della Nunziatura in Vienna (ANV) Vol. 196. fol. 146r. fol. 147r.; ELTE EKK CH Cod. 21. pag. 
81.; ELTE EKK CH Cod. 23. cap. 16. (Oldalszámozás nélkül); Ugyan Szebelébi Bertalan (1631-1708), 
Erdély római katolikus püspöki helynöke, 1680 körül tett néhány szerény kísérletet az erdélyi örmények 
áttérítésére, de próbálkozásai az örmény klérus és a püspök heves ellenállása miatt rendre zátonyra fu-
tottak. Szebelébi az örmények számára két kisebb templomot (egyet Csíkszépvízen, egyet Gyergyó-
szentmiklóson) biztosított istentiszteleti célokra. A vikárius ugyanakkor (három pontba foglalva) fel-
tételül akarta szabni az örményeknek, hogy a templomokat csak akkor használhatják, ha ténylege-
sen áttérnek a római katolikus hitre. L. erről még: ELTE EKK CH Cod. 15. pag. 248.; ELTE EKK 
CH Cod. 16. pag. 33.; ELTE EKK CH Cod. 21. pag. 81-82.; Szebelébi térítési kíséreletéről 1. továbbá: 
Vanyó Tihamér: Püspöki jelentések a Magyar Szent Korona országainak egyházmegyéiről. (1600-
1850). (Olaszországi Magyar Oklevéltár II.) Pannonhalma 1933. 113.; Molnár Antal: Bzensky Rudolf 
jezsuita történetíró és az erdélyi örmények. In: Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében i. m. 26-27. 
Itt külön szeretnék köszönetet mondani Molnár Antalnak, hogy kutatásaimhoz rendelkezésre bocsá-
totta Rudolf Bzenskyről megtartott előadásának írásos változatát. Legújabban 1. Uő: Lehetetlen kül-
detés? Jezsuiták Erdélyben és Felső-Magyarországon a 16-17. században. (TDI Könyvek 8.) Bp. 
2009. 222-223.; Rudolf Bzensky páter történetírói tevékenységéről 1. még: Vasile Rus: Cronica 
„Quattuor aetates Transylvaniae de Rudolf Bzensky. Acta Musei Porolissensis (Zaláu) 18. (1994) 
205-270.; Uő.: Bzensky's „Quattuor aetates Transylvaniae" Chronicle-A Historical and Philological 
Study. Anuarul Institutului de Istorie Cluj 33. (1994) 233-241.; Uő.: Syllogimaeorum Transylvanae 
Ecclesiae Libri Septem de Rudolph Bzensky. Acta Musei Napocensis 35. (1996:2.) 183-275.; Uő.: P 
Rudolphi Bzensky e S. J. relatio de Ecclesia Transilvana- studio introductiv §i text reconstituit. 
Medievalia Transilvanica 2. (1998: 2) 289-330. 



(.Dpratun Urbanean) egykori növendéke.10 Ugyan az újabb kutatások szerint az 
akkor még „csak" szimplán apostoli misszionárius Oxendiónak nem sikerült meg-
nyernie az idős Minas püspököt az egyesülésre, ám 1686 végén bekövetkezett ha-
lála lehetővé tette számára, hogy háborítatlanul folytathassa erdélyi misszióját.11 

Tevékenységét néhány esztendőn belül siker koronázta: az erdélyi örmények 1689 
februárjában, Lembergben, Vardan Hunanean (1644-1715) unitus örmény érsek 
jelenlétében, kimondták Rómával az egyesülést.12 Oxendio erőfeszítéseit a Szent-
szék is méltányolta: 1690. október 2-án az írországi Aladia (gael nyelven: Killa-
lach) város címzetes püspökévé, valamint az erdélyi örmények apostoli vikáriusá-
vá (vicarius apostolicus ad Armenos per Transylvaniam) nevezte ki.13 

10 APF Acta Sacrae Congregations (a továbbiakban ASC) Vol. 57. fol. 114r.; APF SC FA Vol. 3. fol. 
462r-v.; L. még erről Galla Ferenc: Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdély-
ben a 17-18. században. Sajtó alá rend. Fazekas István. (Collactanea Vaticana Hungáriáé Classis I. Vol. 
2.) Budapest-Róma 2005. 142-144.; Nagy Kornél: Vardan Hunanean Iwówi örmény uniált érsek levele 
1686-ból a lengyelországi és erdélyi örményekről. Századok 140. (2006) 1016-1019. 

11 A hagyomány szerint Minas püspök 1686 végén, Oxendio hittérítői tevékenységének köszön-
hetően uniált, és letette a katolikus hitvallást Lembergben. Az örmény keleti (apostoli) püspök kétsé-
ges és állítólagos hitvallásáról elsősorban a Hevenesi Gyűjteményben található kisszámú, de értékes 
örmény témájú iratok emlékeztek meg. A nevezett dokumentumokat az Erdélyben missziós munkát 
végző cseh-morva Rudolf Bzensky jezsuita páter (1651-1715) írta meg, és állította össze 1694 körül. 
Értesüléseit pedig magától Oxendio püspöktől szerezte. Lukácsy Kristóf például Minas áttérését 
szinte szószerint Bzensky történeti leírásából vette át. Gregorio Petrowicz pedig ezt magától Lu-
kácsból adoptálta. Minas hitvallását és unióját viszont a szentszéki iratok nem erősítették meg, és 
csupán halálának körülményierői számoltak be. ELTE EKK CH Cod. 15. pag. 250.; ELTE EKK Coll. 
Hev. Cod. 16. pag. 33-34.; ELTE EKK CH Cod. 21. pag. 83.; ELTE EKK CH Cod. 23. cap. 16. (Oldal-
számozás nélkül); A szentszéki iratanyagok viszont cáfolják Minas püspök katolikus hitvallását. APF 
Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali (a továbbiakban SOCG) Vol. 532. fol. 
456r-457r.; APF SC FA Vol. 3. fol. 434r-v.+435v. fol. 498r-v.; APF SC FA Vol. 4. fol. 13r-v; APF 
Collegio Urbano (a továbbiakban CU) Vol. 3. fol. 472r-v.; ASV ANV Vol. 196. fol. 219r-220r,; L. erről: 
Lukácsy, K. : História Armenorum i. m. 68.; Bárány L,: Verzirescul Auxendius i. m, 67-68.; Step'anosi 
Rosk'ay Zamankagrut'iwn kam tarekank' ekelec'akank' (Step'anos Rosk'ay: Egyházi évkönyvek kro-
nológiája). Vienna 1964. 186.; K'olanjïan, S.: Les Arméniens en Transylvanie i. m. 361.; Petrowicz, 
G.: La chiesa armena in Polonia i. m. 82.; Molnár A.: Rudolf Bzensky i. m. 26.; Nagy Kornél: Emlék-
irat az erdélyi örmények egyházáról. (Az 1693. évi Fidelis relatio). Történelmi Szemle 50. (2008: 2. 
sz.) 261-263.; Uő: Az erdélyi örmény egyházi unió vitás kérdései. Történelmi Szemle 51. (2009: 1. sz.) 
100-112.; Molnár A: Lehetetlen küldetés? i. m. 222. 

12 Az unióról a Szentszéket maga Giacomo Cantelmi varsói apostoli nuncius (1688-1690) értesítet-
te 1689. április 6-án küldött levelében, amelyhez csatolta az erdélyi örmények katolikus hitvallását igazo-
ló dokumentumokat is. APF Congregazioni Particolari (a továbbiakban CP) Vol. 29. fol. 644r. fol. 645r. 
fol. 647r-v. fol. 648r-v; APF SOCG Vol. 504. fol. 103r.; L. erről: Petrowicz, G.: La chiesa armena in 
Polonia i. m. 87.; Nagy K: Az erdélyi örmény egyházi unió i. m. 113. 

13 A püspöknek a kinevezésekor évi száz scudo arany fizetséget ítéltek meg, amelyet 1707-tel 
bezárólag mindig hosszas késésekkel kapott meg. APF CP Vol. 29. fol. 617v.; Az Oxendio fizetésének 
problémájáról 1. APF SOCG Vol. 512. fol. 179r. fol. 182r. fol. 183r-v.; APF SC FA Vol. 4. fol. 215r-v. 
fol. 219r, fol. 233r. fol. 235r-v. fol. 253r. fol. 323r. fol. 325r-v. fol. 350r. fol. 407r-408v; APF SC FM 
Vol. 2. fol. 322r.; Oxendiót 1691. július 30-án szentelte püspökké Vardan Hunanean érsek a lembergi 
Szent Istenszülő (Mayr Tacar Srboyn Astuacacni) örmény érseki főszékesegyházban. APF SOCG Vol. 
510. fol. 97r.; APF SOCG Vol. 512. fol. 180r.; APF SC FA Vol. 4. fol. 140r. fol. 146r. fol. 261r.; APF 
Lettere e Decreti della Sacra Congregazione (a továbbiakban LDSC) Vol. 80. fol. 64r-v.; ELTE EKK 
CH Cod. 21. pag. 34.; ELTE EKK CH Cod. 23. cap. 16. (Oldalszámozás nélkül); ELTE EKK História, 
Res Transylvanica (a továbbiakban G) Vol. 522. fol. 173r-v.; PLE AEV Sub Primatae Széchenyi 
(SPSZ) no. 273/4.; L. erről: Lukácsy, K.: História Armenorum i. m. 70.; Kamenic': Taregirk' Hayoc' 



Az erdélyi örmények uniója azonban nem pusztán gazdasági megfontolás-
ból, hanem a hitbéli egység visszaállításának céljából történt meg. Az egyesülés 
mögött azért nem a gazdasági indítékok húzódtak meg, mert az erdélyi örmé-
nyek I. Apafi Mihály fejedelem (1661-1690) jóvoltából 1680 óta, tehát 1689-ben 
létrejött egyházi uniójuk előtt is, igen kedvező gazdasági és kereskedelmi ki-
váltságokkal rendelkeztek.14 

Az erdélyi örmények Lembergben megkötött egyházi uniója természeténél 
fogva rengeteg megválaszolatlan kérdést hordozott magában. Nem volt ugyanis 
tisztázott, hogy az erdélyi örmények egyesülése milyen korábbi (középkori) uniós 
mintákon alapult, ugyanakkor a megkötött unió csak a római pápa primátusának 
elismerésére szorítkozott. Olyan, az egyesülés szempontjából égetően fontos kér-
désekre, mint például a khalkédóni egyetemes zsinat tanításaira, az unitus papok 
házasságára, a Kalendárium használatára, az Eukharisztia gyakorlatára, a liturgi-
ákon való nyelvhasználatra, illetve az áttért papok javadalmazására és nemesíté-
sére az unió nem terjedt ki.15 Ez azért volt fontos, mert az 1596. évi breszti, az 
1646. évi ungvári, valamint az 1697-1701 között létrejött gyulafehérvári uniók 
során az előbb említett a problémákra részletesen kitértek.16 

Lehastani ew Rumenioy (Kamenic': a lengyelországi és romániai örmények évkönyvei). Asx. Lewond 
Alisán. Venetik 1896. 127-128.; Govrikean, G.: Erzsébetváros i. m. 18. 122-124.; Rosk'ay, S.: Egyházi 
évkönyvek i. m. 187.; K'olanjian, S.: Les Arméniens en Transylvanie i. m. 362.; Petrowicz, G.: La 
chiesa armena in Polonia i. m. 94-95. 

14 Az erdélyi fejedelem 1680. október 26-án bocsátotta ki az erdélyi örményeknek a fejedelem-
ség területén szabad kereskedelmi tevékenységet biztosító kiváltságlevelét. L. erről: Govrikean, G.: 
Erzsébetváros i. m. 14-17.; C'uc'ak hayerên jeragrac Matenadaranin Mxit'areanc' i Vienna (A bécsi 
mechitarista kongregáció levéltárában őrzött örmény kéziratok katalógusa). Asx. Yakob Dasean. 
Vienna 1895. 116. 982.; Suren K'olanjian: Gerla hayak'alak' ev nra hayeren jeragreri zolovacun 
(Szamosújvár örményváros és örmény nyelvű kéziratgyűjteménye). Banber Matenadarani 6. (1962) 
501-503.; Petrowicz, G.: La chiesa armena in Polonia i. m. 81. 

15 APF SC FA Vol. 4. fol. 94r.; L. erről: Nagy K: Az erdélyi örmény egyházi unió i. m. 114. 
16 A kárpátaljai rutén és erdélyi román egyesülésekről 1. APF SOCG Vol. 533. fol. 401r. fol. 

483r-v.; APF SC Fondo Ungheria e Transilvania (a továbbiakban FUT) Vol. 3. fol. 39r-v. fol. 40r-41v. 
fol. 196r-197r.; PLE AEV Religionaria no. 1840/2.; PLE AEV SPSZ no. 273/4.; PLE AEV SPK no. 
314. no. 338/1-10.; ELTE EKK CH Cod. 24. pag. 38-39. pag. 53-56. pag. 71-75. pag. 79-86. pag. 
91-96. pag. 111-113. pag. 123-124. pag. 170-176. pag. 199-202. pag. 219. pag. 233-241. pag. 247-253. 
pag. 259-260. pag. 267-272. pag. 321. pag. 345. pag. 355-366. pag. 393-396.; ELTE EKK CH 59. pag. 
299-300.; 1. erről: Zsatkovics Kálmán: Az egri befolyás és az ellen vívott harcz a munkácsi görög szer-
tartású egyházmegye történetében. Századok 13. (1884) 683-696.; Hodinka Antal: A munkácsi görög 
katholikus püspökség története. Bp. 1909. 252-328.; Bonkáló Sándor: A kárpátaljai rutén irodalom 
és művelődés. Bp. 1920. 5-31.; Michael Lackó: Unio Uzhorodensis Ruthenorum Carpaticorum cum 
Ecclesia Catholica. Romae 1955. 57-150.; Perényi József: A kárpátaljai ukránok uniójának kezdete a 
XVII. század közepén. Bp. 1958. 183-189. 192.; Michael Lackó: The Union of Uzhorod. Cleve-
land-Rome 1976. 68-152.; Cserei Mihály: Erdély históriája [1661-1711], Sajtó alá rendezte, a beveze-
tőt írta Bánkúti Imre. (Bibliotheca Historica sorozat) Bp. 1983. 301-306.; Teodor Pomphiliu: The Ro-
manians from Transylvania between the Tradition of the Eastern Church, the Counter Reformation and 
the Catholic Reformation. In: Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe. Eds. Maria Craciun 
- Ovidiu Ghitta. Cluj-Napoca 1995. 175-186.; Ovidiu Ghitta: Na§terea unei biserici. Biserica greco-catho-
licá din Sátmar in primul ei secol de exis tera (1667-1761). Cluj-Napoca 2001.; Tusor Péter: Lippay 
György egri püspök (1637-1642) jelentése Felső-Magyarország vallási helyzetéről (Archivio Santacroce). 
Levéltári Közlemények 73. (2002) 204-206. 213. 220. 226-227. 231-233. 239-240.; Greta-Monica Miron: 
Biserica greco-catolicá din Transilvania. Cler §i enoriasi (1697-1782). Cluj-Napoca 2004. 34-75.; Dancu 
Pál: A munkácsi rutén püspökség helyzete a Rákócziak korában. In: Satu Mare. Judetean Satu Mare. 
Studi §i comunicari seria istorie-etnografie-artá. Ed. Viorel Ciubotä. XVII-XXI/II (2000-2004). Satu 



Az erdélyi örmények uniója emiatt szüntelen konfliktusforrásnak bizo-
nyult az egyház képviselőinek körében. A vallási egyesülést ily módon másképp 
értelmezte Oxendio püspök és megint másképp az unitus erdélyi örmény pap-
ság. Az igaz, hogy 1689. október 23-án, Lembergben a lengyelországi örmény 
unitus egyház zsinatot hívott össze, ahol megtárgyalták, illetve szabályozták a 
fent említett kérdéseket.17 A zsinatra egyébiránt meghívót kaptak az erdélyi ör-
mény egyház képviselői is, de közülük napjainkig ismeretlen okokból senki sem 
vett részt. Oxendio püspök e zsinat végzéseit pedig nem tar tot ta magára nézve 
kötelezőnek, mert az erdélyi örmények 1690-től kezdve közvetlenül a Propa-
ganda Fide, nem pedig a lembergi örmény uni tus érsekség egyházi joghatósága 
alá tartoztak. Ez utóbbi is külön konfliktusforrásnak bizonyult, mert Oxendio 
püspök segítői Lembergből, az ottani Örmény Kollégium (Pontificium Colle-
gium Armenum, Dpratun Hayoc') növendékeiből kerültek ki, akik viszont a 
már említett lembergi zsinat téziseit tar tot ták szem előtt, nem pedig Oxendio 
elképzeléseit. 

Fontos volt e problémakörben a latinizáció kérdése is, hiszen Oxendio 
püspök a Propaganda Fide papneveldéjében, a római Pontificium Collegium 
Urbanumban szerzett ismeretei alapján, valamint az unió okán az erdélyi ör-
mények teljes latinizációját tar tot ta mérvadónak.18 Meglátása szerint, csak az 
az igazi örmény keresztény, aki megtartja a római katolikus egyház szokásait és 

Mare 2005. 55-64.; Végsheő Támás: Pálos hittérítők kapcsolatai Északkelet-Magyarország görög ka-
tolikusaival. Athanasiana 12. (2000) 65-81.; Uő: Benkovich Ágoston váradi püspök működésének gö-
rög katolikus vonatkozásai. Athanasiana 16. (2003) 99-122.; Uő: Catholice reformare. Ágoston Ben-
kovich O. S. E R E, missionario apostolico vescovo di Várad (1631-1702). (Collactanea Vaticana 
Hungáriáé Classis II.: Tom, 3.) Budapest-Roma 2007. 227-244. 291-294.; Baán István: La pénétra-
tion de l'uniatisme en Ukraine au XVII siècle. XVII siècle 55. (2003) 515-526.; Uő: Adalékok a jezsui-
ták tevékenységéhez a magyarországi rutének uniója terén. In: Historicus Societatis Iesu. Szilas 
László Emlékkönyv. Szerk. Molnár Antal - Szilágyi Csaba - Zombori István. (METEM Könyvek 62.) 
Bp. 2007. 118-129.; Uő: The Process of Dispensation of Péter Parthenus, Greek Rite Bishop of Mun-
kács. In: Gli archivi della Santa Sede e il regno d'Ungheria (secc. 15-20). In memóriám di Lajos Pász-
tor. A cura di. Gaetano Platania - Matteo Sanfilippo - Péter Tusor. (Collactanea Vaticana Hungáriáé 
4.) Budapest-Roma 2008. 113-132. 

17 Az 1689. évi lembergi főegyházmegyei zsinatról 1. az alábbi szentszéki dokumentumokat: 
APF ASC Vol. 59. fol. 79r. fol. 139r-142v; APF SOCG Vol. 503. fol. 519r. fol. 522r.; APF SOCG Vol. 
504. fol. 382-386V.; APF CP Vol. 29. fol. 616r-618r. fol. 626r. fol. 635v. fol. 636v.; APF SC FA Vol. 4. 
fol. 679r.; APF SC FA Misscellanea vol. 14. fol. lv-48v. ; APF LDSC Vol. 79. fol. 148r.; ill. erről rövi-
den: Petrowicz, G.: La chiesa armena in Polonia i. m. 43. 

18 Oxendio esetében a latinizáció erőltetése nem volt egyedi eset. Vardan Hunanean lembergi 
örmény unitus érsek és Deodatus Nersesowicz (1647-1709) címzetes trajanopolisi püspök szintén a 
Collegium Urbanumban tanultak, és a latinizáció híveivé váltak. Sőt eleinte a lengyelországi örmény 
unitus egyházon belül is a latinizációt preferálták. Az erdélyi örmény unitus egyházzal szemben a 
lengyelországiban komoly különbség mutatkozott meg: nevezetesen az, hogy a lengyelországi örmé-
nyek számarányukat tekintve nagyobb közösséget alkottak, mint az erdélyiek, és hatékonyabban 
tudtak szembeszállni mind Hunaean érsek, mind Nersesowicz püspök szélsőséges latinista elképzelé-
seivel. Ráadásul a lengyelországi örményeknek komoly támogatójuk akadt a lembergi Örmény Kollé-
giumban oktatató theatinus szerzetesekben, akiknek többsége hosszú éveket töltött el misszionári-
usként az anyaországi örmény területeken. Ók tudniillik felismerték azt, hogy az eltúlzott latinizáció 
az egyházi unió tönkretételéhez vezet. Ebből a folyamatból ugyanakkor Oxendio és az erdélyi örmé-
nyek kimaradtak. APF SOCG Vol. 495B fol. 232r-234r.; APF SOCG Vol. 504. fol. 104r.; APF CP Vol. 
29. fol. 364r. fol. 613r-618v. fol. 629r. fol. 638r.; APF LDSC Vol. 79. fol. 94v. fol. llOr.; APF SC FMPR 
Vol. 2. fol. 315r-v.; L. erről röviden: Nagy K.: Az erdélyi örmény egyházi unió i. m. 118-119. 



ünnepeit. Ellenkező esetben azt a világi, vagy egyházi örményt — aki az egye-
sülés ellenére megtartja a régi örmény szokásokat —, azt eretnekség vagy szaka-
dárság vádjával illethették. Oxendio ugyanakkor tisztában volt azzal, hogy nép-
ének milyen sanyarú, szenvedésekkel teli történelem jutott osztályrészül az el-
múlt évszázadokban. O az örmény nép szenvedésének egyedüli okát abban lát-
ta, hogy az örmények a 6. században letértek az egyetemes ortodox és katolikus 
hitről, valamint hamis és eretnek tanításoknak hódoltak. Az Isten pedig ezért 
bűntet te az örménységet szüntelenül. Az örmény nép további szenvedéseit — 
szerinte — csakis a római katolikus egyházzal történő unióval lehetett megállí-
tani, i9 

Oxendio latinizálódása okán meghatározónak bizonyult, hogy ki volt a fel-
szentelő püspök vagy érsek, és a pappá szentelés milyen rí tusban történt a 
Collegium Urbanumban? 

Oxendio pappá szentelésével kapcsolatban a közelmúltban került elő az a 
két irat, amelyben végzős papnövendékként 1681. június 16-án azzal a kéréssel 
fordult a Propaganda Fidéhez, hogy őt örmény rí tus szerint szentelje fel a Ró-
mában tartózkodó és frissen katolizált Yovhannës Semiramkertac'i érsek, Kon-
stantinápoly örmény pátriárkája, hiszen tulajdonképpeni felettese, Moldva (ak-
kor Erdélyben tartózkodó) püspöke, Minas Zilifdarean T'oxat'ec'i püspök eret-
nek hitű. A Szentszék ezt a kérést azonban nem hagyta jóvá, mégpedig azzal az 
indoklással, hogy Yovhannës Semiramkertac'i nem volt őszintén unitus, katoli-
kus hitvallása ellenére továbbra is eretnek és schismatikus szokásoknak hó-
dolt.20 így a Szentszéken nem nézték volna jó szemmel, hogy egy unitus növendé-
ket egy ilyen „bizonytalan, ingadozó hitű" örmény főpap szenteljen fel. Oxendiót 
végül — egy Johannes Bogdanski nevű lengyelországi születésű örmény növen-
dékkel együtt — latin rítus szerint szentelték pappá. A szertartást pedig maga 
az akkor címzetes seleuciai érseki titulust viselő Edoardo (Odoardo) Cybo (1619-
1705), a Propaganda Fide titkára vezette 1681. augusztus 9-én.21 

19 A Collegium Urbanumban szerzett tanulmányairól tanárai Oxendio igen kiemelkedő tehet-
ségét emelték ki. Nagyfokú érdeklődést és szorgalmat mutatott a nyelvek és a latin dogmatika elsajá-
títása terén. Jellemének hibájául pedig fanatizmusát, makacsságát és túlzott türelmetlenségét rótták 
fel, ami végeredményben később megmutatkozott az Elia Mendrul-ügy idején is. APF Catalogo degli 
alunni del Collegio di Propaganda Fide ad anno 1685.; APF SC FA Vol. 3. fol. 469r.; ELTE EKK CH 
Cod. 21. pag. 82.; L. erről még: Petrowicz, G.: La chiesa armena in Polonia i. m. 86.; Nagy K.: Fidelis 
relatio i. m. 270-277.; Uő.: Az erdélyi örmény egyházi unió i. m. 116.; A Collegium Urbanumban ta-
nult örmény papok nevelése és felszentelése a téma kutatása szempontjából is valóban problémás te-
rület: különösen vonatkozik ez 17. század elejére és a 17-18. század fordulójára. Az ott tanuló ör-
mény növendékekről elsősorban az az információ állt rendelkezésre, hogy a dokumentumokban csu-
pán a hallgatók örmény származását tüntet ték fel, illetve azt, hogy latin rítusban nevelkedtek. A 
Collegiumban az első kimondottan örmény rítusú növendék az anyaországú születésű és az 1720-as 
években, Szamosújváron tevékenykedő Minas Paronean, míg a második az erdélyi illtőségű Luca 
Virziresco (Oxendio püspök unokaöccse), a harmadik és negyedik pedig a szintén erdélyi örmény 
K'ristop'or Dragoman és Minas Daniélean volt. L. erről: APF CU Vol. 4. fol. 345r. fol. 371r-v. fol. 
487r-v fol. 512r-v. fol. 514r-v. 557r-v. fol. 559r-v. fol. 625r-v. fol. 627r-v. fol. 688r. fol. 873r-874r. fol. 
875r. fol. 928r. fol. 1049r. 

20 APF SOCG Vol. 493. fol. 30r+31v. 
21 APF SOCG Vol. 493. fol. 376r+377v+378v.; Homályosak az ismereteink arról is, vajon a 

Collegium Urbanumban a görög mellett létezett-e az örmény kispapok mellett működő felszentelési 
püspök (vescovo ordinante armeno). A szentszék dokumentumok ennek létezését 1687-el bezárólag 



Fontos támpontot jelentett a latinizáció megközelítésében, hogy Oxendio 
milyen misekönyvet használhatott: latin nyelvűt vagy a latinból fordított ör-
ményt? 

Az unitus örmény püspökről elsősorban az az információ áll rendelkezé-
sünkre, hogy a latin nyelvű misekönyvet használta és a szentségeket a Sacra-
mentarium Romanum szerint szolgáltatta ki. Sőt Opizio Pallavicini varsói nun-
ciustól és Cybo titkártól fennmaradt egy-egy levél 1687-ből, amelyekben azt ké-
rik a Szentszéktől, hogy a pénzbeli segélyen kívül mielőbb jutassanak el Erdély-
be Oxendióhoz latin nyelvű misekönyveket, mert ezekben az akkor még szimp-
lán misszionárius-pap Oxendio nagyon nagy hiányt szenved.22 

A latin nyelvű misekönyvet egyébiránt lefordították örmény nyelvre, 
melynek első kiadása ismereteink szerint 1632-ben látott napvilágot a Propa-
ganda Fide Polyglotta nyomdájában. Ennek a misekönyvnek a lefordításában a 
17. század elején áttért örmény szerzetes Zaccaria Agam (Zak'aj'iay Alameanc') 
szerzett érdemeket. Az Agam-féle fordításnak a 17. században több kiadása is 
megjelent. 1688-ban látott napvilágot az Agam-féle fordításnak azon kiadása a 
velencei Giacomo Moretti nyomdájában, amelyre 1690-ben a theatinus Fran-
cesco Bonesana, a lembergi Örmény Kollégium prefektusa (1678-1691) is fel-
hívta Oxendio figyelmét. Arról azonban nincs tudomásunk, hogy ez a kötet 
Oxendio tevékenysége idején eljutott volna Erdélybe.23 

A latinizáció, valamint az 1689-ben megkötött unió értelmezése kapcsán 
1691-ben Besztercén már kirobbant egy komoly vita Oxendio püspök és az ör-
mény unitus papok között. A püspök kifogásolta, hogy az erdélyi örmény papok 
többsége házasságban élt. Az ügy ekkor a Propaganda Fide elé került, amelyet 

nem erősítik meg. A Collegium iratainak tüzetes átvizsgálása során kiderült, hogy a 17. század végé-
ig az ott tanuló örmény növendékeket latin rítus szerint szentelték pappá. Az viszont ismert, hogy 
Deodatus Nersesowicz, korábbi lembergi érseki koadjutor, a felszentelési feladatokat a Collegium 
Urbanumban címzetes trajanopolisi püspökként ellátta. Tevékenységéről 1.: APF ASC Vol. 90 fol. 
54r-v.; APF SOCG Vol. 531. fol. 298r-v. fol. 305r. fol. 308r.;APF SC FA Vol. 4. fol. 680r. fol. 685r.; APF 
LDSC Vol. 76 fol. 90r-v; APF LDSC Vol. 82. fol. 5r.; APF LDSC Vol. 85 fol. 61r„ valamint Kamenic': 
a lengyelországi örmények i. m. 129-130.; Petrowicz, G.: La chiesa armena in Polonia i. m. 44. 49-51. 

22 APF SOCG Vol. 497. fol. 335r-v fol. 338r-v; Oxendio 1686. évi hosszas jelentésének végén 
már kiemelte, hogy missziója sikeres teljesítéséhez a pénzsegélyen kívül égetően szüksége van latin 
nyelvű misekönyvekre is. APF FA Vol. 3. fol. 469v; Ezenfelül 1. még erről a kérdésről a 60. számú 
jegyzetet. 

2 3 APF SC FA Vol. 4. fol. 70r. fol. 82r-83r. fol. 219r-v. fol. 221r.; Stefano Stefanowicz Roszka 
(1670-1739) hymeriai címzetes püspököt, érseki koadjutort 1729 és 1733 között apostoli vizitátor-
ként Tobias Augusztinowicz lembergi unitus örmény érsek (1715-1751) a Szentszék áldásával Er-
délybe küldte, és ekkor hozta magával, az általa latinból fordított örmény nyelvű kéziratos mise-
könyvet. Roszka ezt kimondottan az erdélyi örmények számára állította össze. A Roszka-féle fordítás 
vélhetően alapul vette az Agam-féle fordítást is. A vizitátor tulajdonképpen azt szerette volna elérni, 
hogy az erdélyi örmények ezt a misekönyvet használhassák a latin nyelvű helyett, azonban emiatt 
konfliktusba került Sorger György (1729-1741) erdélyi római katolikus püspökkel, aki egyenesen 
megtiltotta e misekönyv használatát. Ezt a kéziratot végül Roszka itáliai kapcsolatain keresztül el-
jut tat ta Velencébe. Fordítását 1732-ben a mechitaristák adták ki, és néhány évvel később ez a könyv 
a mechitarsiták erzsébetvárosi (ebesfalvi) és péterváradi tevékenységével került Erdélybe. L. erről: 
APF SC FA Vol. 9. fol. 250r-v. 251r-252r. fol. 474r-v. fol. 475r-v. fol. 595r-v. fol. 596r-v. 597r-598v. 
fol. 601r. fol. 604v; Kovács Bálint: Az erdélyi örmények interregionális kapcsolatai a 17-18. század-
ban. Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II. i. m. 40-41. 



a missziós intézmény 1691. október 8-án lezajlott ülésén tárgyaltak meg. Az 
ülésen jelenlévő bíborosok végül arra a döntésre jutottak, hogy az unitus papok 
továbbra is gyakorolhatták hivatásukat, mivel az áttért örmény papok még az 
egyesülés előtt kötöttek házasságot. Ezt azzal indokolták, hogy a már említett 
1689. évi lembergi zsinat engedélyezte az örmény papok felszentelés előtti há-
zasságát.24 

Ennek ellenére Oxendio hajthatatlan maradt. Ezért az egyik besztercei 
örmény pap, egy bizonyos Vardan Martinus Potoczky (1640-1702) szerzetes, 
1692 tavaszán visszamondta az uniót, és a besztercei örmény közösségben az 
egyesülés ellen kezdett prédikálni. Tevékenysége hatásosnak bizonyult, mert 
nyolcvan örmény család visszatért ősei apostoli hitére. A püspök ezért gróf 
Federico Veterani (1650-1695) tábornokhoz, Erdély katonai parancsnokához és 
II. Apafi Mihály (1672-1713) választott erdélyi fejedelemhez, valamint a Guber-
niumhoz fordult jogorvoslatért. Bánffy György (1660-1708) kormányzó ugyan 
részletes vizsgálatokat folytatott le, sőt minden részletre kiterjedő jelentést is 
készítetett az ügyről, de a vizsgálatok konkrét eredmény nélkül zárultak le. Sőt 
II. Apafi Mihály latba vetve befolyását felkarolta a renitens örményeket: közü-
lük ötven örmény családot 1692-ben az aposztata Vardan szerzetes vezetésével 
ebesfalvi (későbbi nevén Erzsébetváros) birtokára telepítette le, biztosítva szá-
mukra a szabad kereskedést és a vallásgyakorlást.25 A maradék harminc ör-
mény család pedig Besztercéről visszatelepült Moldvába. Ezzel az 1692. évi ör-
mény ügy átmenetileg ugyan lecsendesedett, ám valójában nem oldott meg 
semmit. Az erdélyi örmény egyházon belül az indulatok és a feszültségek to-
vábbra is megmaradtak, és mintegy öt esztendőn keresztül lappangtak.26 

Az Elia Mendrul-ügy 

A viszály elemi erővel robbant ki azután 1697 januárjában, amikor Oxendio 
arra akart kényszeríteni négy (ebből három besztercei lakosú) örmény házas pa-
pot, váljanak el feleségeiktől, hagyják el családjukat, mert szodomita, eretnek szo-
kásuk miatt veszélyt jelentettek az unióra és az unitus örmény közösségre. Oxen-
dio név szerint Elia (K'ristosatur) Mendrult, Andrea Alaczot, Elia Theodorowiczot 

24 APF ASC Vol. 61. fol. 84r-87r.; APF SOCG Vol. 510. fol. 97r-98r.; AP F SOCG Vol. 512. fol. 
180r. 

25 APF SC FM Vol. 2 fol. 322r.; ASV ANV Vol. 196. fol. 149v.; ELTE EKK CH Cod. 21. pag. 
83-84.; L. erről: Nagy K.: Fidelis relatio i. m. 282-284.; Nagy K.: Az erdélyi örmény egyházi unió i. 
m. 116-119. 

26 APF SOCG Vol. 512. fol. 181r.; APF SC FA Vol. 4. fol. 261r-v. fol. 262r-263r. fol. 265r-266/v. 
fol. 267/r.-v.; PLE AEV SPSZ no. 273/4. no. 274/ 4.1, 8.3, 8.4.; ELTE EKK CH Cod. 21. pag. 84.; ELTE 
EKK G Vol. 522. fol. 137v.; Külön érdekesség, hogy sem Kovrig Gergely (Grigor Gourikean), sem Avedik 
Lukács mechitaristák nem tettek említést az Ebesfalvára települt ötven örmény családról, valamint 
Vardan papról az Erzsébetváros (1733-ig Ebesfalva) történetéről írott monográfiájukban. Az ebesfalvi 
eset kapcsán nem volt meglepő, hogy miért nevezte gróf Bethlen Miklós (1642-1716) erdélyi kancel-
lár Önéletírásában Oxendiót „az császár capellájával is misét szolgáltató, bitang, apertus romano-
catholicus pápista" püspöknek, és miért „periették" ő a Guberniumban „erővel térítő" latinista állás-
pontja miatt az erdélyi örmények. L. erről: Gróf Bethlen Miklós Önéletírása. Szerk. Szalay László. 2. 
köt. Pest 1860. 217. 



és az ebesfalvi aposztata papot, Vardan Martinus Potoczkyt nevezte meg. Közülük 
Elia Mendrul (1630-1701) esperest (awageréc') és vardapetet27 tartotta főkolom-
posnak. Elia Mendrul életéről sajnos kevés adat áll a rendelkezésünkre. Az, amit 
tudunk róla, hogy még Minas püspökkel együtt menekült el Moldvából Erdélybe 
1668-ban. Minas püspök 1686-ban bekövetkezett halála után őt tartották az erdé-
lyi apostoli hitvallású örmények vezetőjének, mivel az elhunyt püspök helyettese 
is volt egyben.28 1688-1689 fordulóján az akkor még apostoli misszionárius Oxen-
diónak sikerült megnyernie őt az uniónak.29 Ez Oxendio szemszögéből minden-
képpen győzelmet jelentett, mert tartott attól, hogy Minas püspök halála miatt 
Elia Mendrult nevezheti ki az örmény katholikosz Erdély örmény apostoli püspö-
kének. Az, hogy Elia Mendrul esetlegesen potenciális püspökjelölt lett volna Mi-
nas halála u tán , az kizárólag csak Oxendio jelentéseiből ismert. Az unitus püs-
pök egy lényeges dolgot figyelmen kívül hagyott: házas örmény pap a keleti ká-
nonjog szerint sem lehet püspök, csakis szerzetes. Elfogadható az a nézet is, 
hogy Oxendio inkább potenciális riválist látott Elia Mendrulban, mivel az erdé-
lyi örmény közösségen belül igen nagy tekintéllyel rendelkezett. 

Mindenesetre Oxendio akkori fáradozásai látszólag meghozták munkájá-
nak gyümölcsét. Elia Mendrul és az 1692. évi besztercei hittagadó Vardan Mar-
tinus Potoczky pap vezették az erdélyi örményeknek azt a delegációját, akik 

27 A vardapet eredetileg valóban csak szerzetes (abelay) lehetett. A vardapet (közép-perzsa, 
vagy pehlevi eredetű jövevényszó az örmény nyelvben. A közép-perzsa vardapati a gyakorlat mestere 
jelentéssel, azaz a zoroasztriánus papok tanítója) a korai örmény apostoli egyházban eredendően a 
monostorok mellett működő iskolák vezetője volt, aki a Szentírást magyarázta, és az egyházatyák ta-
nításait értelmezte és közvetítette. Ezen kívül a vardapet jelentette a hit mesterét, valamint a helyes 
hit terjesztőjét is. A 444. évi sahapiwani örmény nemzeti zsinat határozott arról is, hogy a var-
dapeteknek kell őrködniük az örmény apostoli egyház fegyelme, valamint az örmény hit tisztasága 
felett. Annak ellenére, hogy a vardapet csak szerzetes lehetett, a 7. századtól kezdve számos adat van 
arról, hogy a vardapet címet számos örmény világi házas pap (k 'ahanay) is viselte. A későbbi korok-
ból további információk is rendelkezésre állnak. Ennek okait elsősorban az örménység viharos törté-
nelmében kell keresni. Hiszen több olyan periódus is volt, amikor a megszálló hatóságok egyenesen 
megtiltották a monostorok működését és a papnevelést, mert ők állandóan lázították a köznépet az 
idegen betolakodók ellen. A 17. században is olyan súlyos volt a szerzetes- és a paphiány az örmény-
ség körében, hogy informálisan lazítani kellett az egyházfegyelmen. Ez viszont — ahogyan azt koráb-
ban említettük — az egyházfegyelem fellazulásához is vezetett, és a 18. század első feléig, pontosan 
III. Ábrahám (Abraham Kretac'i) katholikosz (1734-1737) megválasztásáig ebben a kérdésben érde-
mi változások/változtatások nem történtek. L. erről még: Nersës Akinean: Sahapiwani zolovoyn 
kannonere. Matenagrakan usumnasirut'iwn art'iw 1500 amenayn taredaijin [A sahapiwani nemzeti 
zsinat kánonjai. Bibliográfiai értekezés a zsinat 1500. év fordulójának alkalmából]. Handés Amsörea 
63. (1949) 79-94.; Robert Thomson: Vardapet in the Early Armenian Church. Le Muséon 75. (1962) 
367-384.; Ëmin Petrosyan: Vardapetakan asticannere hay ekelec'u mej [Vardapeti fokozatok az ör-
mény apostoli egyházban], Ejmiacin 3^1. (1987) 63-82. 

28 Magyar fordításban: „Akkor tájt sok örmény jött el Bogdán (Moldva) földjéről. Velük tartott 
püspökük, O Excellenciája Minas vardapet, akit Ziliftaroghlunak is neveztek, valamint sok más pap 
is. Közöttük volt egyik vezetőjük a suçeavai Elia Mentrul pap és vardapet, valamint Astuacatur 
Nigosean, akit ugyanazon, előbb említett Minas vardapet szentelt pappá." Gyergyószentmiklósi Ör-
mény Katolikus Plébánia Könyvtára, Gheorgheni-Gyergyószentmiklós (a továbbiakban GYÖKPK) A 
Plébánia története I. könyv 1. fejezet. (1695-1719); L. erről: Bárány L.: Verzirescul Auxendius i. m. 
1888. 67. 

29 „A mostani év (sic! 1689) februárjában (sic! Elia) Krist'osatur Mendrul úr, suçeavai házas 
pap, esperes és vardapet és mások katolikus hitvallást tettek Lembergben Ó Excellenciája a mi 
Vardan Hunanean érsekünk előtt." Rosk'ay, S.: Egyházi évkönyvek i. m. 186. 



1689 februárjában, az erdélyi örmény közösség nevében Vardan Hunanean uni-
tus érsek kezébe letették a katolikus hitvallást. Sőt ők kérvényezték, hogy az 
érsek és az akkori varsói apostoli nuncius (1688-1690), Giacomo Cantelmi jár-
janak közbe a Szentszéknél Oxendio püspöki kinevezése érdekében.30 

Andrea Alaczról viszont csak annyi információnk van, hogy 1692. évi Po-
toczky-féle viszály idején Oxendio püspök mellett állt ki, és másodmagával Yov-
hannës Naxsun petelei örmény unitus pappal, ő készítette el az erdélyi Guber-
nium számára az unitus örmények vallási szokásairól szóló jelentést.31 

A megvádolt papok mindazonáltal nem hagyták válasz nélkül Oxendio 
püspök vádjait. Elia Mendrul és Andrea Alacz felvették a kapcsolatot Giovanni 
Antonio Davia (1660-1740) címzetes thébai érsekkel és varsói apostoli nuncius-
sal, és a besztercei örmény közösség nevében panasszal fordultak hozzá. Leve-
lükben Oxendiót korrupt és zsarnok főpapként írták le.32 Állításuk szerint min-
den egyes szolgáltatásért külön anyagi jutatást kért. Amennyiben a közösség 
tagjai ezt nem teljesítették, akkor a püspök megtagadta tőlük a szentségek ki-
szolgáltatását.33 

Az érintettek informálták továbbá a nunciust arról, hogy 1697 Vízkereszt-
jén a besztercei örmény porták bejárásakor minden családfőtől anyagi ellen-
szolgáltatást erőszakolt ki. Aki erre nem mutatott hajlandóságot, azt kiátko-
zással fenyegette meg. Oxendio ezenkívül azzal a váddal is illette a közösséget, 
hogy a Karácsony ünnepét nem december 25-én, hanem a régi örmény kalendá-
rium szerint január 6-án tartották meg.34 Oxendio a nagyszebeni apostoli vallá-
sú örmény kereskedőktől is stólapénzt szedetett be, akik erre nem voltak haj-
landók, mert apostoli vallásúak lévén nem az unitus örmény püspök egyházi 
joghatósága alá tartoztak. Ráadásul ők nem is erdélyi, hanem anyaországi ör-
mények voltak. A püspök által „zaklatott" kereskedők ezért kapcsolatba léptek 
a már bevádolt papokkal, és beszámoltak nekik Oxendio kísérletéről. Sőt a ke-
reskedők egyszerűen csak csaló gazembernek és akasztófavirágnak nevezték a 
püspököt.35 Elia Mendrul és társai szerint Oxendio említett vádaskodásai más 

30 APF CP Vol. 29. fol. 630r-631v. fol. 638r. fol. 644r-v. fol. 645r-v. fol. 647r. fol. 648r.; ELTE 
EKK CH Cod. 15. pag. 251-252.; ELTE EKK CH Cod. 16. pag. 34.; ELTE EKK CH Cod. 23. cap. 16. 
(Oldalszámozás nélkül); Lukácsy, K. \ História Armenorum i. m. 71.; Symbolae ad illustrandam histó-
riám ecclesia orientális in terris Coronae S. Stephani. Ed. Nicolaus Nilles S. J. 2. k. Oeniponte 1885. 
921.; A mechitarista Bárány Lukács szerint Elia Mendrul csak 1691-ben lett katolikus. Ez azonban egy-
értelmű tévedés, hiszen a szentszéki dokumentumok egyöntetűen megerősítették, hogy Elia Mendrul 
1689 februárjában tette le a katolikus hitvallást Lembergben Hunanean örmény unitus érsek kezé-
be. Bárány L.: Verzirescul Auxendius i. m. 71. 

31 L. ezt: ELTE EKK CH Cod. 21. pag. 77-80. 
32 APF SC FA Vol. 4. fol. 523r-v. 
3 3 Uo. 
34 ApF g c f a Vol. 4. fol. 523r-v.; Valószínűleg az Elia Mendrul-ügy kapcsán születhetett meg 

az erdélyi örmények egyházi tévelygéseiről és hibáiról szóló dokumentum (Errores Ecclesiae Armenae). 
Szerzője ismeretlen, akit minden bizonnyal Oxendio püspök környezetében kell keresni. A hibák kö-
zött szerepelt a khalkédóni egyetemes zsinat tagadása, a Triszagion imádság hibás éneklése, a katoli-
kus egyház által eretnekeknek tartott egyházi személyek kultusza, az Eukharisztia helytelen kiszol-
gáltatása, valamint a helytelen naptárhasználat. A dokumentumot 1. ELTE EKK CH Cod. 24. pag. 
289-292.; Kiadása: Nicolaus, N: Symbolae i. m. 916-918. 

35 APF SC FA Vol. 4. fol. 523r-v. 



nagyobb volumenű problémáról vonták el a figyelmet: tudniillik tudomásukra 
jutott , hogy a püspöknek zavaros pénzügyei voltak.36 

Az ügy Varsón keresztül eljutott Rómába is. A theatinus Sebastiano Maria 
Accorsi, a lembergi Örmény Kollégium prefektusa (1691-1704) is megerősítette 
a Propaganda Fidének, hogy az erdélyi Besztercén az örmény közösség és a 
püspök között konfliktus alakult ki, amelynek középpontjában nem a házas pa-
pok problémája, hanem Oxendio zavaros pénzügyei állottak.37 Accorsi a viszály 
kirobbanásának okát a püspök silány anyagi helyzetében látta, mivel fizetését, 
a Propaganda Fide által kiutalt évi száz scudót, püspöki kinevezése óta mindig 
is nagy késésekkel kapta meg. Az állítólagos pénzügyi visszaélések okán a var-
sói nunciatúrán felmerült, hogy kezdeményezzék a Szentszéknél Oxendio fel-
mentését. A prefektus ezt viszont nem helyeselte.38 Véleménye szerint ugyanis 
amennyiben elmozdítanák Oxendio püspököt hivatalából, az csak kárt okozhat-
na az erdélyi örmények között végzett missziók kiteljesítésében.39 Ezen túlmenő-
en a prefektus annak az aggodalmának adott hangot, hogy az erdélyi örmények 
viszálya esetében ugyanolyan zűrzavaros állapotok köszönhetnek be, mint ami 
annak idején Lembergben történt Nikol Torosowicz (1603-1681) örmény érsek 
botrányos uniójával kapcsolatban. Ezért Accorsi azzal a kéréssel fordult a Pro-
paganda Fidéhez, hogy Oxendio és az ún. házas papok ügyében folytasson le 
minden részletre kiterjedő vizsgálatot.40 

Besztercén a viszály ugyanakkor tovább gyűrűzött: Oxendio továbbra is 
eretnek szokásnak minősítette Elia Mendrul és társai házas állapotát. A bevá-
dolt örmény papok viszont a püspököt istentelen, ördöghöz hasonlatos jellemű 
emberként ír ták le. Oxendio 1697 júniusában ad hoc jelleggel vizsgálóbizottsá-
got állított fel, amelynek rajta kívül tagja volt Serger (Sorger) Mihály, a maros-
vásárhelyi minorita rendház főnöke és Emmanuel Jakubowicz besztercei ör-
mény bíró. Oxendio a házas papokat engedetlenséggel vádolta meg, amellyel 
megosztották a besztercei örmény közösséget. Az unitus püspök jelentéseiben 
legalább négyszázöt örmény családfőt említett meg a városban, akik Elia Mend-
rul rendíthetetlen hívének számítottak.41 

A vizsgálóbizottság felállítása Oxendio hívei körében sem aratott osztat-
lan sikert. A püspök ugyanis nemcsak Elia Mendrult és társait, hanem egyik se-
gítőjét, Lazar Budachowiczot (1672-1721) is a bizottság elé citálta. Ennek oka 
az volt, hogy Budachowicz nyíltan védelmébe vette a bevádolt papokat, és sze-

36 Uo. 
37 APF SC FA Vol. 4. fol. 522r-v.; A lembergi theatinusok (nevezetesen az Örmény Kollégium 

prefektusai: Alois Pidoux, Francesco Bonesana, Sebastiano Maria Accorsi és Stefano Trombetti) 
ugyanakkor nemcsak az erdélyi örményekről, hanem az erdélyi római katolikus (ferences) missziók-
ról is számos, felbecsülhetetlen értékű jelentéseket írtak, és jutattak el a varsói nunciatúrán keresz-
tül a Propaganda Fidéhez. 1. erről: APF SOCG Vol. 488. fol. 77r. fol. 81r. fol. 82r. fol. 84r. fol. 87v. fol. 
9Ír.; APF SOCG Vol. 514. fol. 159r.; APF SC FA Vol. 4. fol. 86r-87r.; vö. Galla, F.: Ferences misszio-
náriusok i. m. 308., 314. 

38 APF SC FA Vol. 4. fol. 522r-v. 
39 Uo. fol. 524r. 
40 Uo. fol. 53Ír. 
41 APF SOCG Vol. 529. fol. 272r.; ASV ANV Vol. 196. fol. 159r-160v. fol. 161r. fol. 164r-v. 



met hunyt bűnös házastársi kapcsolatuk felett.42 A megvádolt fiatal pap a lem-
bergi Örmény Kollégium korábbi növendéke volt, és 1690 óta segítette a püs-
pök misszióját Erdélyben.43 Oxendio püspök tulajdonképpen valamiféle ürü-
gyet talált arra, hogy Elia Mendrulon kívül őt is bevádolja. Ez nem volt nehéz. 
A bizottság előtt Budachowiczot ugyanis azzal az állítólagos váddal illette, hogy 
szüzességi fogadalma ellenére titokban szeretőket tart.44 A megvádolt papok és 
az erdélyi örmény unitus klérus többsége értetlenül álltak a vádak előtt. Jelezte 
ezt az esetlenséget, hogy 1697 júniusában egy fiatal besztercei örmény papnak, 
Sahak Jakubowicznak az a kérése Oxendio püspökhöz, hogy adja őt össze a gaz-
dag Yovhannés Serikean besztercei örmény kereskedő Hanna nevű lányával. Ez 
olyannyira feldühítette Oxendiót, hogy nemcsak megtagadta Sahak Jakubo-
wicz pap kérését, hanem egyenesen fel is függesztette őt papi hivatalából.45 

A vizsgálóbizottság, amelynek legitimitását a megvádolt papok kezdettől 
fogva kétségbe vonták, azt a döntés hozta, hogy az unitus örmény papok mind-
addig nem gyakorolhatják hivatásukat, amíg el nem válnak. Természetesen ez 
a tilalom kiterjedt arra is, hogy nem misézhetnek, és nem szolgáltathatják ki a 
szentségeket a híveknek. Mivel a püspök iránt nem mutat tak engedelmességet, 
úgy értelmezték, hogy tiszteletlenségükkel nemcsak Oxendiót, hanem a katoli-
kus egyházat és annak a fejét, a római pápát is megsértették.46 A vizsgálóbizott-
ság munkájáról készült jelentéshez Oxendio még egy saját kezű levelet is mellé-
kelt, amelyben egy általa felgöngyölített összeesküvésre hívta fel a Szentszék 
figyelmét. Oxendio kapcsolatot véltn találni a házas papok, valamint az Ebes-
falván élő hittagadó, Vardan Martinus Potoczky között, aki öt évvel korábban 
sikeresen szállt szembe a püspök akaratával. Érdekes, hogy ebben a levélben 
Oxendio Elia Mendrul helyett Vardant nevezte meg az egész viszály okozójá-
nak.47 Sőt Oxendio annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy Vardan ve-
zetése alatt Elia Mendrul és társai tulajdonképpen az „eretnek" örményországi 
katholikosz emberei. Ok azért maradtak Erdélyben, hogy bomlasszák az ör-
mény közösséget, és tönkretegyék az uniót, valamint az ő többéves missziós 
munkáját.48 

Szerintünk a püspök nem tudta feldolgozni az 1692. évi ebesfalvi kudar-
cot, és ezért kívánta összekötni Elia Mendrul és társai ügyét az aposztata Var-
dannal. Ezért a püspök előbb Vardannal akart leszámolni. Ennek okán kapcso-

42 APF SOCG Vol. 529. fol. 267r.; Vanyó Tihamér szerint Lazar Budachowicz az Elia Mendrul-
ügyben Oxendio pártját fogta, és így szembekerült a besztercei házas papokkal. A közelmúltban elő-
került szentszéki dokumentumok azonban egyöntetűen megerősítik, hogy a fiatal unitus pap ebben 
az ügyben magával a püspökkel konfrontálódott. Vanyó, T.: A bécsi pápai követség i. m. 180. 

4 3 Erről 1. APF SC FA Vol. 4. fol. 82r-83r. 
44 ASV ANV Vol. 196. fol. 165r. 
45 Uo. fol. 166r. 
46 Oxendio püspök a vizsgálatról külön kivonatot is készített, amelyet elküldött Andrea Santa 

Croce (1656-1712) címzetes seleuciai érseknek, bécsi (korábban varsói) apostoli nunciusnak is. L. 
erről az alábbi dokumentumokat: APF SOCG Vol. 529. fol. 272r-273v.; ASV ANV Vol. 196. fol. 
160v. fol. 166r. 

47 APF SOCG Vol. 529. fol. 267v. fol. 269r-v. fol. 274r-275v.; ASV ANV Vol. 196. fol. 162r-v. 
48 APF SOCG Vol. 529. fol. 275r-v. fol. 280r-v. fol. 281r.; ASV ANV Vol. 196. fol. 162r-v. fol. 

164r-v. 



latba lépett Jean Louis Rabutin de Bussy (1642-1717) francia származású csá-
szári tábornokkal, Erdély akkori katonai parancsnokával. Rabutin katonákat 
bocsátott a püspök rendelkezésére. Oxendio így Ebesfalván letartóztatta Var-
dant, és a nagyszebeni tömlöcbe vetette az „eretnek" örmény papot, akinek hí-
vei (mintegy ötven-hatvan örmény család) így Ebesfalván pap nélkül maradtak. 

Elia Mendrul és társai az ellenük felhozott vádakat továbbra is koholtnak, 
álszentnek és elfogadhatatlannak tartották. Ráadásul a végzések miatt az ör-
mény lakosság többsége is ellenállt. Ez utóbbinak az oka abban keresendő, 
hogy a bevádolt papoknak — mivel Erdélybe történt betelepülésük óta Beszter-
cén éltek — nagyobb volt az ismertségük és a tekintélyük, mint a „külsős" és 
erőszakos jellemű püspöknek. Emiatt az Oxendio által hozott végzések nem ér-
ték el a kívánt célt. Oxendio ezért más kifogásokat keresett, hogy letörje a há-
zas papok és az őket követő nép ellenállását. Azt kezdte híresztelni, hogy Elia 
Mendrul és társai tagadták a Purgatórium létét, valamint Jézus két természe-
téről szóló tanítást, azaz az ősi monofizita eretnekségnek hódoltak. Ezenfelül 
azt is terjesztette, hogy Mendrul és társai tulajdonképpen az ő püspöki hivata-
lának megszerzésére törekedtek. Sőt a püspök véleménye szerint ebben az ügy-
ben még a katolikus gróf altorjai Apor István (1638-1704) erdélyi kincstartóval 
is összejátszottak.49 

A püspöknek Aporral kialakult feszült viszonya még a viszály kirobbanása 
előtti évre, 1696-ra vezethető vissza. Oxendio 1696. évi bécsi tartózkodása al-
kalmával védelmet kért a szászok és az erdélyi hatóságok részéről a népét ért 
atrocitások miatt. A püspök úgy vélte, hogy az egyházi unióban az örményeket 
hosszú távon csak kiváltságokkal lehet megtartani. 1680 és 1692 között ugyan-
is sokan visszatelepültek Moldvába, és a szászokkal fennálló konfliktusok miatt 
nem lehet garantálni, hogy az örmények megmaradnak Erdélyben. Látta azt is, 
hogy az örmények Moldvába történő visszatelepülése gyakorlatilag az 1689. évi 
örmény unió visszamondását jelentheti.50 Ezért az Erdélyben szétszórt örmé-
nyeket egy településen kívánta összefogni. Bécsben az udvarhoz folyamodva 
arra kérte az uralkodót, hogy méltányos áron engedje át az örményeknek a fis-
kális javak egyikét. A püspök konkrétan Szamosújvárt, illetve Görgényszent-
imrét (ahol 1668 óta számos örmény család is élt) kérte. A folyamodvány haté-
konyabb elbírálása érdekében a püspök felvette a kapcsolatot Kollonich Lipót 
(1631-1707) bíborossal, esztergomi érsekkel, valamint a Propaganda Fidével, 
közbenjárásukat kérve.51 Azt is kérte továbbá, hogy csökkentsék az örmények 
számára kivetett adókat, mer t ez esetleg megerősítheti híveinek a katolikus hi-
ten maradását. Ellenkező esetben az összes unitus örmény, elhagyva katolikus 
vallását, visszatérhet ősei apostoli hitéhez. Ezért a Propaganda Fide tikára, 
Carlo Aogostino Fabroni (1651-1727) levelet intézett Kollonich érsekhez és a 

49 ASV ANV Vol. 196. fol. 167r-168r. 
50 Eble G.: A szamosujvári Verzár család i. m. 13. 
51 APF SOCG Vol. 520. fol. 286r-287r.; APF SC FA Vol. 4. fol. 268r.; Gróf Bethlen Miklós erdé-

lyi kancellár Önéletírása szerint a szamosújvári és görgényszentimrei királyi uradalmak ekkor politi-
kai ellenlábasának, Apor Istvánnak a gazdasági érdekeltségébe tartoztak. L. erről: Bethlen M.: Ön-
életírás i. m. 158. 



bécsi apostoli nunciushoz, hogy segítsenek orvosolni az erdélyi örmények nehéz 
helyzetét.52 

Ez a hát térmunka látszólag meghozta a maga eredményét. I. Lipót király 
(1657-1705) 1696. augusztus 20-án jóváhagyta Oxendio kérését, és Szamos-
újvárt jelölte ki a jövőbeni örmény település helyéül.53 A tárgyalások sikeréről 
Oxendio értesítette a Propaganda Fidét. Fabroni titkárnak 1696. augusztus 
25-én küldött levelében megerősítette, hogy kérését I. Lipót engedélyezte, amely 
elősegítheti az erdélyi örmények körében végzendő katolikus missziók sike-
rét.54 

Oxendio kívánságának teljesítésére az uralkodó Apor István kincstartót 
kérte fel.55 Apor viszont az uralkodói kiváltság végrehajtását lassította. Oxen-
dio 1697 márciusában már arról panaszkodott Bécsbe, hogy a kincstartó fittyet 
hány az uralkodó utasítására, de az ügy panaszai ellenére mégsem haladt előre. 
Apor ugyanis Oxendio körül kezdett vizsgálódni, mert nem akarta addig a 
kiváltságokat teljesíteni, amíg a püspök ügye le nem zárul. Oxendio püspök 
ugyanis 1696-ban, Görgényszentimrén jelentős birtokra tett szert, amelyet ki-
váltság gyanánt nem az udvartól kapott. A püspök ugyanis saját pénzéből vásá-
rolta meg a birtokot. A kincstartónak gyanús volt Oxendio hirtelen történt va-
gyonosodása, mert a püspök azelőtt többször panaszkodott silány anyagi hely-
zetére, ezért utána akart nézni a hirtelen jött Jólétnek".56 Apor egyértelműen 
korrupcióra kezdett gyanakodni, mert nem kapott kielégítő választ a püspöktől. 
Sőt a kincstartó ezt a gyanút összekötötte az Elia Mendrul-üggyel. Szamosújvár 
kérdése emiatt ekkor lekerült a napirendről, és csak 1700-ban vették elő újra.57 

52 APF LDSC Vol. 84. fol. 6v-llr.; APF SOCG Vol. 524. fol. 363r-v. fol. 364r-v. fol. 366r.; APF 
SC FA Vol. 4. fol. 368r-369v.; ASV ANV Vol. 196. fol. 151r. 

53 Eble G.: A szamosujvári Verzár család i. m. 13-14.; Trócsányi Zsolt: Transilvaniayi hayeri 
iravakan kac'ut'iwne Leopoldyan hrovartaki srjanum. (1690-1848) (Az erdélyi örmények jogállása a 
Diploma Leopoldinum korában). In: Hay-hungarakan patmakan ew msakuyt'ayin kaperi patmut'iw-
nic' (Az örmény-magyar történelmi és kulturális kapcsolatok történetéből). Asx.Vladimir Barxu-
daryan - Antal Vörös. Erewan 1983. 174. 

54 L. erről: APF SC FA Vol. 4. fol. 406r-v. fol. 407r-v.+410v. fol. 408r-409v. fol. 411r-v. fol. 434r. 
55 APF SC FA Vol. 4. fol. 522r.; APF SOCG Vol. 525. fol. l l l r -v . , továbbá fol. 112r-v; L. erről 

még: Petrowicz, G.: La chiesa armena in Polonia i. m. 97.; Apor István kincstartóhoz, nem sokkal a 
királyi engedély megadása után, levélben fordult Angelo Paluzzi degli Albertoni-Altieri (1623-1698) 
bíboros, a Propaganda Fide prefektusa is, hogy ne akadályozza az örményeknek adandó kedvezménye-
ket. ASV ANV Vol. 196. fol. 152r.; vö. erről még Lukácsy, K: História Armenorum i. m. 77.; Szongott 
Kristóf: Szamosujvár szabad királyi város monográfiája 1700-1900. 1. köt. Szamosújvár 1901. 256.; 
Eble G.: A szamosujvári Verzár család i. m. 14.; Trócsányi Zs.: Az erdélyi örmények i. m. 175. 

56 Oxendio az uradalom megvásárlásában királyi jóváhagyásra-hivatkozott, viszont ezt Apornak 
nem tudta dokumentumokkal bizonyítani. A birtok egyébiránt egy nemesi kúriából, két hozzátartozó 
házból, egy három kőre járó malomból (minden tartozékkal együtt), két hektár szőlőből és jelentős 
szántóföldekből, illetve kaszálókból állott. Eble G.: A szamosujvári Verzár család i. m. 15. 

57 Oxendio kérését, valamint Szamosújvár és Görgényszentimre ügyét még 1698. június 26-án 
Gyulafehérváron is tárgyalták. Nyilvánvalóan időhúzás céljából próbálkoztak vizsgálódni ekkor a 
püspök ügyében. Konkrétan vagyoni helyzetéről, valamint birtokszerzéséről érdemben nem foglal-
koztak. Apor és Mikes Mihály elsősorban azon vitatkoztak, milyen kiváltságokat lehetne átengedni 
Oxendio örményeinek. Az Elia Mendrul-üggyel szintén nem foglalkoztak. Az irat címe: Inquisitio ad 
instantiam domini comitis Apor ex gubernio facta contra episcopum armenorum ratione. Magyar Or-
szágos Levéltár, Budapest (a továbbiakban MOL) F 46, Gubernium Transilvanicum Levéltára, Ügy-
iratok 1698: 238. A nevezett levéltári dokumentumra Bakács Bernadett hívta fel a figyelmünket, 



A konkrét teljesítés az uradalom átadására vonatkozóan azonban csak a Rákó-
czi-szabadságharc (1703-1711) bukása utáni időre maradt.58 

Oxendio ugyanakkor — Aporral fennálló konfliktusa mellett — tovább 
folytatta az Elia Mendrullal szembeni nyomozását. Elsőként a püspök újabb 
vizsgálóbizottság felállítását rendelte el. Ez azt volt hivatott kivizsgálni, vajon 
Mendrul és társai nem monofiziták-e. A bizottság elé rendelték Lazar Buda-
chowiczot is, aki korábban védelmébe vette a bevádolt örmény papokat. Az ifjú 
pap viszont megtámadta a püspököt, megkérdőjelezve a bizottság hitelességét 
és jogszerűségét. O a problémák okozójának nem Mendrult, hanem magát a 
püspököt tartotta. Véleménye szerint Oxendio ezzel az üggyel a valós, a közös-
séget ténylegesen érintő kérdésekről terelte el a figyelmet, és részéről ez a vizs-
gálat csupán nem más, mint tudatos zavarkeltés.59 Budachowicz álláspontja 
nem szándékos, öncélú dacból, hanem tudatos meggyőződésből fakadt. A pap 
lengyelországi születésű örmény volt, és az ottani szokásokat tar tot ta szem 
előtt, és nem volt hajlandó Oxendiót követni. A fiatal pap jól ismerte az 1689. 
évi lembergi zsinat határozatait, amely többek között kimondta: a papok fel-
szentelés előtt házasodhatnak; továbbá azok az örmény egyházi személyek, 
akik az unió letétele előtt házasságban éltek, továbbra is folytathatják egyházi 
hivatásukat.60 

Budachowicz nem elégedett meg azzal, hogy kritizálta a püspök ténykedé-
sét, hanem maga is jelentést küldött a Propaganda Fidének. Ebben kifogásolta, 
hogy Oxendio fittyet hányt a lembergi unitus zsinat tanításaira, és összeférhe-
tetlen viselkedésével Ő okozta a bajt, nevezetesen a megosztást a besztercei ör-

amit ezúton is hálásan köszönünk. Az Aporral foglalkozó szakirodalom egyáltalán nem foglalkozott 
az örmény püspökkel történt konfliktussal (ez alól csak Éble Gábornak a Verzár család történetéről 
írott könyve képez kivételt), jóllehet a román uniók esetében a szakirodalom kitért Apor fontos sze-
repére. L. erről: Bethlen M.: Önéletírás i. m. 201-209. 223.; Bíró Vince: Altorjai Gróf Apor István és 
kora. (Az Erdélyi Katolikus Akadémia Kiadványai 10.) Kolozsvár 1935. 78-79. 87.; Az Aporral törté-
nő konfliktus gyakorlatilag elhúzódott a 18. század elejéig, hiszen az Elia Mendrul-ügy lezárulta 
után a szamosújvári uradalom miatt Oxendio püspök vagyonosodása után is tovább nyomozott. L. er-
ről Österreichisches Staatsarchiv, Wien; Allgemeines Verwaltungsarchiv, Familienarchiv Harrach Kt. 
fol. 344r-345v. (Gyulafehérvár, 1702. október 3-i keltezéssel). A dokumentumra Fazekas István hívta 
fel figyelmünket, amit neki ezúton is hálásan köszönünk. 

58 Eble G.: A szamosujvári Verzár család i. m. 15-16. 
59 APF SOCG Vol. 529. fol. 272r-273v.; ASV ANV Vol. 196. fol. 160r-161v. fol. 163r. 
60 APF SC FA Miscellanea. Vol. 14. fol. 15v-18v. fol. 24v-27v.; Továbbá 1. erről még: Petrowicz, 

G.: La chiesa armena in Polonia i. m. 20-22.; Hodinka Antal a munkácsi görög katolikus püspökség-
ről írott monográfiájában kitért arra, hogy az erdélyi örmények az unió megkötése után teljes egészé-
ben a latin szertartást vették át. Hodinka A.: A munkácsi görög katholikus püspökség i. m. 2-3.; 
Vanyó Tihamér már 1933-ban felhívta a figyelmet arra, hogy az erdélyi és a lengyelországi unitus ör-
mények között igen nagyok voltak a szertartásbeli különbségek, mivel az erdélyiek magától a Rítus 
és Ceremoniális Kongregációtól (Sacra Congregazione dei Riti e delle Ceremonie) kapták a latinból 
fordított örmény nyelvű misekönyvet (Casoc'). Az erdélyi örménység Oxendio tevékenységének kö-
szönhetően mindenben a latin szertartásokhoz idomult. így gyakorlatilag Erdélyben nem volt nagy 
különbség a latin szertartásúak és az örmények között. Sőt az erdélyi örmények a böjti szokásokban, 
valamint a naptárhasználatban is teljesen a latinhoz idomultak. Lengyelországban viszont a latin 
szokások mellett párhuzamosan megmaradtak a régi örmény szokások is. Kivételt ez alól csak a 
szentáldozás képezett. L. erről még: Vanyó T. : Püspöki jelentések i. m. 91, 112-115.; Ezt a problémát 
röviden összefoglalja: Horváth Gábor: Szamosújvár-1781. Egy canonica visitatio részletei. In: Ör-
mény diaszpóra a Kárpát-medencében II. i. m. 218-219. 



mény közösségben. Megerősítette a püspök zavaros pénzügyeiről szóló híreket, 
és azt, hogy Oxendio vádaskodásaival valójában magáról akarta elterelni a fi-
gyelmet. Megjegyezte továbbá, hogy a püspök által gerjesztett konfliktus miatt 
zátonyra fu that az erdélyi örmények vallási egyesülése. Budachowicz továbbá 
nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy a viszály miatt sok örmény vissza-
mondja majd az 1689-ben megkötött uniót.61 

Budachowicz támadásai és kifogásai ellenére Oxendio továbbra is eltökélt 
maradt ügye mellett. Azt kifogásolta, hogy miféle katolikusok ők házasságuk 
okán, ha nem ismerik el a cölibátust. Ez szerinte ugyanis elengedhetetlen felté-
tele annak, hogy egy pap önmegtartóztatásban élve kövesse Krisztus tanítását. 
Budachowiczot pedig egyszerűen a házas papok által feltüzelt és velük összeját-
szó bajkeverőnek nevezte, és kétségbe vonta a katolikus hitét.62 Az ügy súlyos-
bodása miatt Oxendio az erdélyi kormányzóhoz és a bécsi udvarhoz fordult se-
gítségért, mert beismerte, már nem ura a helyzetnek.63 

Elia Mendrul és társai mindenesetre felvették a kesztyűt, és válaszul Oxen-
dio vádaskodásaira a püspököt Hunanean lembergi örmény unitus érseknél pró-
bálták lejáratni. Oxendio bűnéül leginkább azt rótták fel, hogy Besztercén ahe-
lyett, hogy saját közösségének védelmére kelne a szászokkal szembeni mindenna-
pos konfliktusokban, a közösség tagjait tartja terror alatt, és alaptalanul vádolta 
őket és a híveiket az erdélyi hatóságoknál. Egyértelművé tették továbbá, hogy 
Oxendiót hivatalában egyes-egyedül a pénz motiválta, és a vagyon iránti sóvárgása 
egyre inkább kielégíthetetlen. Kifejezésre jutatták azt is, hogy Oxendio már elját-
szotta a közösség bizalmát, és teljesen alkalmatlan a püspöki hivatal ellátására. 
Ennélfogva Erdély területén új unitus örmény püspököt szeretnének látni.64 

A megvádolt papok ugyanakkor teljesen értetlenül álltak az előtt, miért 
merült fel probléma házas mivoltukkal kapcsolatban, hiszen Lengyelországban 
az unitus papok házasodhattak.65 A közösségnek nagy problémája volt, hogy 
Besztercén a kereskedelmi konkurenciaharc miatt mindennaposak voltak a 
szászokkal való verekedések és pogromok, és Oxendio püspök, mint az erdélyi 
örmények spirituális vezetője, a kisujját se mozdította érdekükben. A verekedé-
sek miatt sok örmény — félve a velük szemben megmutatkozó lincshangulattól 
— ingóságát hátra hagyva a Beszterce környéki falvakban húzta meg magát.66 

6 1 Budachowicz ismételten kitért a 1689. évi lembergi zsinatra, ahol szerinte feketén-fehéren 
kimondták: a felszentelés előtt az örmény unitus papok házasodhatnak. Ráadásul a meghurcolt és 
bevádolt örmény papok az unió előtt házas emberek voltak, hiszen annak előtte az örmény apostoli 
egyházat szolgálták. APF SC FA Vol. 4. fol. 525r-v. 

62 Oxendio püspök külön értesítette az ügy állásáról a bécsi nunciatúrát is. Ebben a püspök ar-
ról panaszkodott, hogy az Elia Mendrul vezette házas papok körül valóságos mozgalom alakult ki, 
tudniillik nem voltak hajlandók elismerni és elfogadni a vizsgálóbizottság által hozott döntéseket. Az 
általuk generált viszály miatt félő volt, hogy visszamondják az 1689-ben megkötött uniót. Besztercén 
olyannyira haragudtak a püspökre, hogy az egyik piaci napon a felháborodott örmények megverték 
őt. A püspök úgy látta, hogy Mendrul vezetésével a papok pontosan ugyanazt tették, mint amit 
1692-ben Vardan pap, az ebesfalvi hittagadó, akinek buzdítására örmény családok tagadták meg az 
egyházi uniót. APF SOCG Vol. 529. fol. 266r.; ASV ANV Vol. 196. fol. 162r. 

63 ASV ANV Vol. 196. fol. 164r. 
64 APF SC FA Vol. 4. fol. 526r-v. 
65 Uo. fol. 520r-v. 
66 Uo. fol. 52Ír. 



Az ügyben a közösség vezetői — nyilván Elia Mendrul unszolására — 
megszólaltak, és 1697 őszén háromfős küldöttséget menesztettek Lembergbe, 
ahol személyesen beszámoltak az örmény unitus érseknek a közösséget érintő 
viszályról. A delegátusok elsősorban védelmet kértek az örmények számára 
Oxendio püspök túlkapásaival szemben. Helytelenítették egyúttal a házas pa-
pokkal szemben alkalmazott vizsgálatokat és retorziókat. Határozottan cáfol-
ták a püspöknek azt a vádját, hogy monofizita (eutükhiánus) eretnekek volná-
nak, azaz elismernék Jézus egy, azaz isteni természetét. Aggályuknak adtak 
hangot amiatt, hogy Oxendio tevékenysége és viselkedése következtében sok 
örmény család visszatelepült Moldvába, és így az unió Erdélyben kudarccal vég-
ződhet.67 A delegáció munkája hatásosnak bizonyult, mert Hunanean érsek le-
vélben értesítette a Szentszéket a püspök túlkapásairól, és az erdélyi viszály-
ban egyedül Oxendiót nevezte meg felelősnek.68 

A közösség és a papok akciója fülébe jutott Oxendiónak, és mivel időt 
akart nyerni, kapcsolatba lépett a Szentszékkel. Azzal védekezett, hogy Besz-
tercén a világi közösség képviselői Elia Mendrullal összeesküdtek ellene, aki 
hittagadásra kényszerített számos örmény családot, és Mendrul az ő püspöksé-
gére pályázik. Ezért igyekezett az ő személyét a lembergi örmény érseknél befe-
ketíteni. Különösen méltánytalannak tar tot ta Apor István kincstartó szemé-
lyét, aki szerinte a háttérből uszította ellene a közösséget. Ennek okán az ügy 
rendezése végett újabb vizsgálóbizottság kiküldésére tett javaslatot.69 

Az Elia Mendrul-ügyben a viták a következő hónapokban sem csitultak. A 
közösségen belüli feszültségeket tovább gerjesztette az, hogy 1698 januárjában 
tisztázatlan körülmények között elhalálozott az egyik vádolt pap, Andrea Alacz. 
A közösség körében az a híresztelés kapott lángra, hogy halála tulajdonképpen 
Oxendio lelkén száradt. Ezt azzal támasztották alá, hogy Alacz halála óta Oxendio 
ki se mozdult lakhelyéről, rejtőzködő életet élt, és egyszer sem volt hajlandó a 
közösség tagjaival szóba állni.70 

Oxendio erre a bécsi nunciatúrával kereste a kapcsolatot, és továbbra is 
fenntartotta korábbi véleményét. Most már nemcsak a cölibátus tagadását, ha-
nem a helytelen kalendárium-használatot is konfliktusforrásnak tartotta. Ne-
vezetesen azt, hogy Elia Mendrul és hívei a régi örmény naptár szerint tartot-
ták a legfontosabb egyházi ünnepeket. Oxendio példaként hozta fel azt a már 
többször ismételt vádat, hogy egy napon, azaz január 6-án ülték meg Karácsony 
és Vízkereszt ünnepét. Oxendio vádjai között újból előkerült a monofizitizmus 
rágalma: tudniillik a közösség a 451. évi khalkédóni egyetemes zsinaton eluta-
sított Eutükhész archimandrita tanítását követte, azaz tagadta a Jézus két ter-
mészetéről vallott ortodox dogmát.71 Ezért a püspök sürgette a Propaganda Fi-

67APF SOCG Vol. 532. fol. 282r. fol. 283r. E forráskötetben szereplő erdélyi örmény iratokat 
összefoglaló néven besztercei anyagnak (Documenti degli Armeni in Bistrizi in Transilvania) is ne-
vezik.; Hunanean érsek egy másik levelében arról tett említést, hogy az erdélyi örmény közösség tel-
jesen elhidegült Oxendio püspöktől. ASV ANV Vol. 196. fol. 170r-171r. 

68 APF SC FA Vol. 4. fol. 521r-v. 
69 ASV ANV Vol. 196. fol. 172r-v. 
70 APF SC FA Vol. 4. fol. 517r. fol. 518r. 
71 Valójában az örmény apostoli egyház soha nem fogadta el Eutükhész archimandrita mono-

fizita nézeteit. Sőt 505-ben, 555-ben Dwinben, valamint 719-ben és 728-ban Manazkertben tartott 



dét: haladéktalanul adjon engedélyt arra, hogy a Szent Hivatal (Sanctum Offi-
cium) Elia Mendrul és társai ügyében vizsgálódhasson.72 

Újból előkerültek ugyanakkor Oxendio püspök korrupció gyanús ügyletei. 
Nem Elia Mendrul és társai hozták szóba, illetve vetették fel ezeket, hanem 
azok az apostoli vallású örmény kereskedők, akik évtizedek óta kereskedelmi 
lerakattal rendelkeztek Brassóban és Nagyszebenben. A viszály kirobbanása-
kor nekik Oxendióval pénzügyi kérdésekben voltak nézeteltéréseik. A négy ke-
reskedő Melk'ior Macewan, Israël Eriwanc'i, Arak'el Yerusalémc'i, valamint 
Azariay Mazarec'i annak a véleményüknek adtak hangot, hogy a viszály kiala-
kulásában nem egyházfegyelmi kérdések játszottak szerepet, hanem üzleti és 
örökösödési problémák. Megemlítették például, hogy az előző esztendőben, 
1696-ban, Nagyszebenben meghalt egy Gaspar nevű üzlettársuk (módos kons-
tantinápolyi örmény kereskedő), akinek 6000 rajnai forintot érő hagyatékára 
tette rá a kezét Oxendio püspök, amiből magának Görgényszentimrén birtokot 
vásárolt.73 

Oxendio túlzott elvhűsége híveinek lojalitását is kikezdte. Legfőbb segítő-
je a theatinus Giuseppe Bonalini (16507-1703) — aki 1692 óta tartózkodott Er-
délyben — is összeveszett vele a viszály eltérő megítélése miatt, és túlzottnak 
minősítette Oxendio lépéseit. A misszionárius helytelenítette a püspök erősza-
kos pénzszerző műveleteit. Ezenkívül Bonalini felhívta a figyelmet néhány, az 
örmény papok által megszokott hibás eljárásra. A szentáldozáskor tudniillik az 
örmények nem keverték vízzel a megszentelt bort. Ez meglátása szerint a régi, 
keleti örmény hagyományok továbbélését jelentette.74 A szerzetes úgy ítélte 
meg, hogy Oxendio püspök lépései és vádaskodásai csak ellenszenvet váltottak 
ki a közösségen belül, és ez híveire is átterjedt. A püspök hibájául rótta fel azt 
is, hogy az elveihez csökönyösen ragaszkodva tulajdonképpen az 1685-ben meg-
kezdett missziós munkáját tette kockára. Bonalini jelentésében megjegyezte to-
vábbá: a püspököt makacssága miatt képtelen meggyőzni arról, hogy finomabb, 
diplomatikusabb módszereket alkalmazzon a közösségben. Ráadásul az általa 
felállított kétséges legitimitású vizsgálóbizottságok végzései inkább csak ellen-
reakciókat váltottak ki a megvádolt papok részéről.75 

nemzeti zsinatokon elvetette azokat. Kritizálta a diofizita tanítást is, de azt soha nem ítélte el. A 
monofízitizmus vádja pedig abból következett, hogy az örmények nem voltak hajlandóak elismerni 
sem Konstantinápoly, sem pedig Róma egyházi joghatóságát. L. erről: Karekin Sarkissian: The Council 
of Chalcedon and the Armenian Church. London 1975. 194-215.; Nagy K.: Az erdélyi örmény egyhá-
zi unió i. m. 92-93. 

72 ASV ANV Vol. 196. fol. 175r-176v. 
73 A nevezett örmény kereskedők azt is hangoztatták, hogy az ebesfalvi Vardan vardapetet 

1697-ben nem eretnekség, hanem a püspök személye ellen megfogalmazott kritikái miatt börtönöz-
ték be. ASV ANV Vol. 196. fol. 177r. + 180v. 

74 Bonaliniről 1. APF LSC Vol. 80. fol. 143v; APF SC FMPR Vol. 2. fol. 315r-v. fol. 335r. fol. 
386r-v.+388v; Litterae episcoporum históriám Ucrainiae illustrantes. Vol. 4. (1681-1710). Ed. Atha-
nasius Welikyj. Romae 1976. 79-80.; Bonalini jelentését 1698. február 5-én írta meg Fabroni titkár-
nak. Ebben összefoglalta az egész viszály történetét. Oxendio püspök 1697 januárjában azzal vádolta 
be Elia Mendrult és társait, hogy felszentelt pap létükre bűnös házasságban éltek. Megemlítette to-
vábbá, hogy a bevádolt papoknak mindezek ellenére nagy tekintélyük volt az egész erdélyi örmény 
közösségben. APF SC FA Vol. 4. fol. 519r-v. 

75 Bonalini említést tett az 1692. évi Vardan vardapet esetéről is, és szerinte Oxendio püspök 
hibásan össze akarta kapcsolni Vardan esetét Elia Mendrul ügyével. Egyedüli megoldásként a türel-



Elia Mendrul és társai, miután leveleik nem érték el a kívánt célt, magá-
hoz a Szentszékhez fordultak jogorvoslatért. Levelükben nem riadtak vissza a 
túlzásoktól sem. Például, felhívták a figyelmet arra, hogy Oxendio a besztercei 
szászokat tudatosan az örmény közösség ellen izgatta. A püspökkel való viszá-
lyuk kapcsán felsorolták Oxendio pénzügyi visszaéléseit, nagyfokú türelmet-
lenségét, valamint zsarnoki módszereit. Kitértek Vardan Martinus Potoczky 
ügyére is, amelyben a felelősséget ugyancsak Oxendióra hárították.76 Megerősí-
tették továbbá, hogy a viszály miatt Besztercéről és a környező falvakból sok 
örmény hagyta el Erdélyt. Közülük sokan Moldvába tértek vissza, ahol re-
konvertáltak az örmény apostoli hitre.77 Ezt alátámasztotta Elia T'orossean 
besztercei örmény elöljáró jelentése is, aki jogi védelmet kért a Propaganda 
Fidétől, valamint Oxendio erdélyi ellenlábasától, Apor Istvántól.78 Oxendio püs-
pök helyzete így ekkor nem volt rózsásnak nevezhető, ugyanis Giovanni An-
tonio Davia varsói apostoli nuncius a beérkezett panaszok nyomán sürgette a 
Propaganda Fidét: járuljon hozzá, hogy minden részletre kiterjedő vizsgálatot 
rendeljen el Oxendio és bevádolt papok ügyében.79 

A Propaganda Fide Accorsi lembergi prefektust kérte fel, hogy tudakozód-
jon az erdélyi örmények ügyében. Információit az Oxendiót bíráló Bonalinitől 
kapta. Megerősítést nyert, hogy a hívek köréből rengeteg panasz jutott el hoz-
zá. A legfőbb kifogás az volt, hogy Oxendio missziója kezdetén, amilyen kegyes 
és jóindulatú pap volt, püspökké történt kinevezése után olyan kíméletlen és 
rosszindulatú zsarnokká vált. Kérlelhetetlen, fanatikus hite miatt összetűzés-
be került papjaival, missziós társaival, és emiatt elvesztette hívei támogatását. 
Ennek az lett az eredménye, hogy az örmények egy jelentős része elhagyta Er-
délyt. A prefektus mindebből azt a következtetést vonta le, hogy Oxendio a vi-
szály miatt már nem ura a kialakult helyzetnek, azaz képtelen orvosolni a 
problémát. Hunanean érsek is megerősítette Accorsi jelentését. 

Oxendio erre védekezni próbált, és határozottan visszautasította az ellene 
felhozott vádakat. Mindent az általa bevádolt papok, többek között Elia Mendrul 
kitalációjának minősített, mivel az örmények közül sokan nem nézték jó szemmel 
azt, hogy 1690-ben a Szentszék őt nevezte ki az örmények unitus püspökének.80 

Az Elia Mendrul-üggyel kapcsolatban beérkezett levelek és jelentések fé-
nyében a Propaganda Fide hosszas viták után, 1698. március 3-án hozta meg 
döntését. Oxendiót nem mozdították el hivatalából, ugyanakkor az ügy tüzetes 
kivizsgálására felkérték Andrea Santa Croce (1656-1712) címzetes seleuciai ér-
seket, bécsi apostoli nunciust.81 Hogy a bíborosok Oxendio ellen nem hoztak vé-

met, illetve tárgyalásos megoldást javasolta. A vita olyannyira elmérgesedett Besztercén, hogy gya-
korlatilag senki nem hitt a másik szavában. Bonalini egyébiránt nemcsak a Szentszéket, hanem 
Hunanean érseket is értesítette Oxendióval történt konfliktusáról. APF SC FA Vol. 4. fol. 527r-v. 

76 ASV ANV 196. fol. 181r-v. 
77 Uo. 
78 Uo. fol. 185r-v. 
79 Uo. fol. 186r-v. 
80 APF SOCG Vol. 529. fol. 266r-269v.; ASV ANV Vol. 196. fol. 162r-v. fol. 164r-165r. 
81 Az ülés foglakozott Vardan pap ügyével, és Oxendiónak adtak igazat, kijelentve, hogy Vardan 

Ebesfalván és Besztercén igenis eretnek hitelveket vallott, és ezekkel megfertőzte a már katolikus 
hitre áttért örmény lakosság jelentős részét. APF ASC Vol. 68. fol. 62r-67v. 



gül elmarasztaló döntést, annak valószínűsíthetően az volt az oka, hogy nagyra 
értékelték az erdélyi örmények uniójában korábban végzett missziós tevékeny-
ségét. A Propaganda Fide vezetésében ekkor még többségben voltak azok a bí-
borosok, akik annak idején (nyolc esztendővel ezelőtt) egyhangúlag támogatták 
Oxendio püspöki kinevezését. 

Santa Croce a vizsgálatokkal erdélyi római katolikus püspöki vikáriusát, 
az Oxendióval is jó kapcsolatot ápoló Szebelébi Bertalant bízta meg. A vizsgáló-
bizottság tagja volt még Gebhardt Kristóf (1657-1720) nagyszebeni jezsuita pá-
ter és Luca Fracano boszniai ferences generális. A vizsgálódások előzetes jelen-
tése 1698. július 25-én készült el. Ennek lényege az volt, hogy a kialakult áldat-
lan állapotok miatt további nyomozásokra és kihallgatásokra van szükség.82 

A vizsgálóbizottság természetesen kihallgatta Oxendio püspököt is, aki a 
viszály okozójának egyes egyedül Elia Mendrult nevezte meg. A püspök a vizs-
gálóbizottság tagjaival külön-külön is tárgyalt, és sikeresen győzködte őket ar-
ról, hogy neki az ügyben az „áldozati bárány" szerep jutott. A vizsgálóbizottság 
persze nem volt elfogulatlan Oxendióval szemben, hiszen ő kinevezése óta mind-
három taggal igen jó kapcsolatokat ápolt. így nem lehetett kérdéses, milyen 
vizsgálati eredmény születik majd az ügyben. Persze Elia Mendrul is felismer-
te, hogy a vizsgálóbizottság összetétele nem kedvez neki és társainak, így a 
meghallgatás és a számonkérés elől híveivel elszökött Besztercéről. Oxendio 
szerint a szöktetésben szerepe volt Apor Istvánnak is.83 

Mindezek után a püspök magához vette a kezdeményezést és sürgette, 
hogy egy újabb vizsgálóbizottság álljon fel Elia Mendrul és hívei ügyében, és 
folytasson le részletes vizsgálatokat az összes erdélyi örmény kolóniában. Ezt 
Oxendio olyannyira komolyan vette, hogy 1698 augusztusában időközben a vele 
kibékült Bonalinit Kolozsvárra, a jezsuitákhoz küldte tárgyalni a Mendrul-ügyben. 

Bonalini az ügyben a Vizkeleti Zsigmond álnéven Erdélyben tevékenyke-
dő Csete István (1648-1718) jezsuita páterrel, Kolozsvár római katolikus plébá-
nosával folytatott tárgyalásokat.84 Ezeken a püspök szándékának megfelelően 
megegyeztek abban, hogy kikből tevődjön össze a majdani vizsgálóbizottság.85 

Bár a bizottság jogos felállításával kapcsolatban lehettek kétségek, az minden-
esetre egy hónapon belül felállt, és megkezdte munkáját Erdélyben. A vizsgáló-
bizottságnak egyetlen célja volt: megállapítani Elia Mendrul és Oxendio ártat-
lanságát vagy éppen bűnösségét. Bizottság összetétele ugyanakkor egyértelmű-

82 ASV ANV Vol. 196. fol. 187r-v. 
83 Uo. fol. 191r-v. 
84 Cserei Mihály Vizkeleti Zsigmondról (alias Csete Istvánról) és Baranyai László (1657-1719) 

jezsuitáról igen lesújtó hangnemben emlékezett meg. „Vizkeleti Sigmond és Baranyai László fejér-
vári papok, mindenik gonosz, factiósus és a mi relígiónkat halálba gyűlölő s üldöző emberek." Cserei 
M.\ Erdély históriája i. m. 274.; L. erről: APF SC FUT Vol. 3. fol. 46r-52v.; Litterae missionariorum 
de Hungaria et Transylvania (1572-1717). Ed. Tóth István György. Vol. 4. (Bibliotheca Academiae 
Hungariae-Roma, Fontes 4.) Roma-Budapest 2005. 2931.; Vizkeleti és az erdélyi jezsuiták tevékeny-
ségéről 1. még: Molnár A.: Lehetetlen küldetés? i. m. 227-228. 

85 A tárgyalásokról Bonalini és Vizkeleti értesítették Kollonich érseket és Santa Croce nunciust 
is. ASV ANV Vol. 196. fol. 192r-v. 



en Oxendio püspöknek kedvezett, hiszen annak tagjaival kifejezetten jó vi-
szonyt ápolt.86 

Oxendio püspök ezután még követelőzőbb lett. Újból bevádolta Aport, 
hogy támogatta Elia Mendrult a szökésben. Sőt azt is kiderítette, hogy Mendrul 
híveivel együtt Petelére menekült. Nagyon tar tot t attól, nehogy Mendrul az ot-
tani unitus örmény közösséget ellene fordítsa, illetve az unió ellen tüzelje.87 

Mielőtt Elia Mendrul ügyében az újabb vizsgálatok megindultak volna, 
Oxendio egy utolsó lehetőséget kívánt adni a papnak, hogy úgymond visszatér-
jen a római katolikus egyházba, és hagyjon fel eretnek szokásaival. A püspök 
ezért Bonalinit Petelére küldte tárgyalni. A misszionárius pszichológiai nyo-
mást kívánt gyakorolni Mendrulra és híveire, és felhívta figyelmét arra, hogy 
ügyében most már egy újabb, nagyobb hatáskörrel rendelkező bizottság vizsgá-
lódik. Mendrult azonban nem hatották meg Bonalini győzködései, és határozot-
tan visszautasította, hogy Oxendiót elismerje püspökének, egyúttal tagadta a 
személye ellene felhozott vádakat.88 

A vizsgálóbizottság 1698 októberében kezdte meg munkáját. A bizottság 
tagjai végigjárták Elia Mendrul és hívei u tán kutatva Erdély összes örmény ko-
lóniáját. Munkájukat a hatóságok és a császári katonaság teljes mellszélesség-
gel támogatták. Vizsgálódásukat rögtön Ebesfalván kezdték, mert köztudomá-
sú volt, hogy itt szinte csak apostoli vallású örmények laktak. Vizkeleti Zsig-
mond pedig rögtön a megfélemlítés eszközéhez nyúlt: a közösség legmódosabb 
tíz családfőjét letartóztatta, majd kínzatásokkal csikart ki belőlük vallomást 
Mendrul és társai ellen. Sőt kegyelmet is csak akkor volt hajlandó adni, 
amennyiben a letartóztatottak az örmény püspök jelenlétében hitet tesznek a 
római katolikus vallás mellett. A közösség, hogy életét és vagyonát mentse, el-
fogadta a vizsgálóbizottság által megszabott kényszerű „vádalkut". Sőt hivata-
losan elítélte Mendrult és nézeteit.89 A vizsgálóbizottság ezt követően Petelére 
ment, mert Bonalini értesülései szerint ebben a faluban húzta meg magát Elia 
Mendrul. Amikor a bizottság megérkezett Petelére, a helyi örmény lakosoktól 
arról értesültek, hogy a „renitens" örmény pap híveivel együtt Marosfelfalura 
menekült. A kihallgatott peteleiek többsége unitusnak vallotta magát a bizott-
ság előtt, és — nyilván félelemből — Mendrul ellen nyilatkoztak.90 

A Petelén lefolytatott vizsgálatok u tán a vizsgálóbizottság tagjai Beszter-
cére mentek, ahol kihallgatták Budachowiczot. Vizkeleti Zsigmond a kihallga-
tás után felmentette őt Oxendio püspök vádjai alól, és igazhitű katolikus ör-
ményként jellemezte. Besztercén egy olyan örményt sem találtak, aki akkor 

86 A nuncius javaslatára vizsgálóbizottság vezetésével a jezsuita Vizkeleti Zsigmondot bízták 
meg, tagjai lettek továbbá még Szebelébi Bertalan, Antalffy János, Halászi István (1648-1705) (való-
di nevén Merczis Tamás) jezsuita, gyergyószentmiklósi plébános, valamint a theatinus Giuseppe 
Bonalini. A titkári teendők ellátásával Benke Istvánt bízták meg. APF SOCG Vol. 532. fol. 472r. 

87 ASV ANV Vol. 196. fol. 194r-v. 
88 Bonalini egyébiránt informálta Mendrult arról, hogy az Oxendio püspök ellen felhozott vá-

dak teljesen megalapozatlannak bizonyultak. Ezt elfogadta Davia varsói apostoli nuncius és Hu-
nanean érsek is. Mendrul hívei ekkor körülbelül tizenhárom örmény családot számláltak, mivel a ko-
rábbi támogatók közülük sokan már Moldvába távoztak. L. erről ASV ANV Vol. 196. fol. 195r-v. 

89 APF SOCG Vol. 532. fol. 466r. 
90 Uo. fol. 467r-468v. 



Elia Mendrul vagy az apostoli örmény egyház híve lett volna. A bizottság a 
beszterceihez hasonló vizsgálatot végzett Marosvásárhelyen is, ahol csak uni-
tus örményeket és Mendrul cselekedeteinek szigorú bírálóit találták.91 A vizs-
gálatok végül azzal zárultak, hogy az örmény közösségen belül a felelősség ki-
zárólag Mendrult terhelte. Oxendiót az ügyben ártatlannak találták, pénzügyi 
visszaéléseit, korrupció gyanús ügyleteit pedig az elmarasztalt pap koholmá-
nyának tartották. Mendrult ugyan nem sikerült elfogniuk, de felfüggesztették 
hivatalából, kiátkozták a római katolikus egyházból, és távollétében — mint 
köztörvényes bűnözőt — kiszolgáltatták a világi hatóságoknak.92 Oxendio püs-
pök ugyanakkor hajtóvadászatot akart indítani Mendrul ellen. Időközben 
ugyanis tudomására jutott, hogy Mendrul már nem Marosfelfalun, hanem a 
Virziresco család akkori lakhelyén, Görgényszentimrén keresett menedéket. A 
püspök még mindig arra gyanakodott, hogy a felsőbb körökből valaki segítette 
a pap szökését vagy menekülését előle, illetve a hatóságok elől. 

Oxendio püspök azután részletes emlékiratot készített az elmúlt évek tör-
ténéseiről. Magát természetesen ártatlannak vallotta, és a viszály kialakulásá-
ban Elia Mendrult és társait csak puszta eszköznek tartotta, mert szerinte a 
konfliktus mögött Apor István és az „eretnek" örmény katholikosz, I. Nahapet 
(1691-1705) (.Nahapet Urhayec'i) állt. Sőt Oxendio vádaskodásaival odáig ment, 
hogy az erdélyi kincstartó és az örmény katholikosz összeesküvést szőtt ellene. 
Ennek valóságtartama finoman szólva is kérdéses volt, hiszen a katolikus Apor 
nem valószínű, hogy bármilyen jellegű rendszeres kapcsolatban állt volna az 
örmény apostoli egyház vezetőjével.93 

Oxendio püspököt ugyan tisztázták a korrupció vádjai alól, jóllehet ennek 
ellenkezőjét senki sem tudta állítani. A vizsgálat lezárulása természetesen nem 
jelentette, hogy a közösségben belül elcsitultak volna az indulatok. Nem sokkal 
később ugyanis egy ismeretlen személy a Propaganda Fidénél bevádolta a püs-
pököt, és a korrupció mellett eretnekséggel is megvádolta. Nem tudni, valójá-
ban ki fogalmazta meg a levelet, de nem lehet kizárni, hogy a személyt esetleg a 
püspök ellenlábasának, Apor Istvánnak a környezetében kell keresni.94 A levél-
ben ugyanis olyan vádak hangzottak el, amelyek addig csak Apor és Mendrul le-
veleiben fordultak elő. Közismert, hogy a besztercei örményeknek nem volt ép-
pen kiegyensúlyozott a viszonya az ottani szászokkal. Ezt az ellentétet a kincs-
tartó is meglovagolhatta. Ezért Apor a szászok segítségével Oxendióra terhelő 
vallomásokat akart gyártani. A szászok Johannes Klein besztercei szász király-
bíró vezetésével vizsgálatot folytattak le a püspök ellen, és hét módos szász pol-
gárt hallgattak meg Mendrul ügyében. Mind a hét polgár egyöntetűen azt val-
lotta, hogy az örmény viszályban nem Mendrul, hanem kizárólag Oxendio püs-
pök a vétkes, mert meglopta a besztercei örmény és szász közösséget.95 A szá-
szoknak a püspök ellen irányuló vádjait Szebelébi Bertalan püspöki vikárius 

91 Uo. fol. 469r. fol. 470r-171v. 
92 A vizsgálatok végeredményéről Vizkeleti és Bonalini értesítették Davia varsói apostoli nunci-

ust és Hunanean érseket. APF SOCG Vol. 532. fol. 440r. fol. 442r-443r. fol. 444r-v. 
93 Uo. fol. 445r-448r. 
94 Uo. fol. 450r-451v. 
95 Uo. fol. 461r-463v. 



határozottan cáfolta. Apor Istvánhoz írott két levelében aljas hazugságnak, 
irigységnek és koholmánynak tartotta a szászok által nyilván felsőbb utasításra 
kreált vádakat. A püspököt a római katolikus hit igaz bajnokának tartotta, és 
kizárt minden olyan feltételezést, amellyel őt akár korrupcióval, akár eretnek-
séggel vádolhatták volna be.96 

Az Elia Mendrul-ügy megviselte magát Oxendio püspököt is, hiszen nem 
tudott igazából úrrá lenni a problémákon. Még 1698 Karácsonya előtt levelet írt 
ezért a Propaganda Fidéhez, melyben a szokottaktól eltérően a maga felelősségét 
is hangoztatta. Elismerte, hogy forrófejűsége, valamint túlságosan szigorú elvhű-
sége vezetett többek között örményei körében a viszály kirobbanásához. Arra vi-
szont nem tért ki, tapadtak-e valójában kezéhez kétes pénzügyek. Elia Mendrult 
továbbra is eretneknek tartotta, és nem tett le arról, hogy őt elfogassa.97 

Oxendio mindenesetre a vizsgálóbizottság eredményének ismeretében új 
erőre kapott. Egyházlátogatásokat végzett Petelén, Marosfelfalun és Görgény-
szentimrén. Ezek során megállapította, hogy az ottani örmény közösségek mind a 
római katolikus egyház hívei, leszámítva azokat, akik mindig a renitens pappal 
tartottak. A püspök és Bonalini azt gyanították, hogy Elia Mendrul szoros kapcso-
latokat ápolt a moldvai örmény apostoli klérussal, rajtuk keresztül pedig az ör-
mény egyházfővel. Feltételezésük szerint a katholikosz tudtával Moldvából és Ha-
vasalföldről örmény papokat akartak küldetni Erdélybe, hogy tönkretegyék az 
uniót. Ennek bizonyításául, értesítették a Szentszéket arról, hogy egy korábbi ör-
mény unitus papot, Yovhannés Naxsunt, Elia Mendrul meg tudta nyerni saját hí-
vének.98 A püspök továbbá tudatta a Propaganda Fidével, hogy 1699 januárjában 
az örmény katholikosz „legátusa" teljes inkognitóban Erdélybe érkezett, aki 
Marosfelfalun — Elia Mendrul, valamint Yovhannés Naxsun jelenlétében — tizen-
két örmény fiatalt az apostoli örmény hagyományok szerint pappá szentelt. Éppen 
rajtuk akartak ütni, de Mendrul és hívei a titokzatos örmény „legátussal" együtt 
Moldvába menekültek. A püspök attól tartott, hogy Mendrul több apostoli pappal 
együtt visszatérhet Moldvából, ezért Bonalinivel együtt felvetette a Propaganda 
Fidének egy, a moldvai örmények körében végzendő misszió lehetőségét. A Propa-
ganda Fide ekkor azonban érdemben az üggyel még nem foglalkozott.99 

A püspöknek továbbra is feszült maradt a viszonya Aporral, akit folyama-
tosan azzal gyanúsított meg, hogy összejátszott ellenfeleivel, midőn a kincstar-
tó Oxendio kétes pénzügyeivel foglalkozott. Azaz Oxendio feltételezése szerint 
a vele szemben elégedetlenkedő örmény papokat azért támogathatta, hogy püs-
pöki tekintélyét aláássa, pozícióit az egyházon belül gyengítse.100 

96 Szebelébi az elsőt még 1698. november 12-én, a másodikat pedig 1699. február 4-én írta. 
Mindkét levelében nyomatékosította, hogy felesleges a püspököt a továbbiakban molesztálni, hiszen 
a vizsgálóbizottság megállapította ártatlanságát. Ezt a Szentszék végül tudomásul vette. APF SOCG 
Vol. 532. fol. 449r. fol. 459r-v. 

97 APF SOCG Vol. 532. fol. 455r-458v; ASV ANV Vol. 196. fol. 218r.+221v. fol. 219r. fol. 220r.; 
A vizsgálatok idején Bonalini és Oxendio elmaradt fizetését is követelte a Szentszéktől, melyet hama-
rosan meg is kapott a varsói nunciatúra közbenjárására. L. erről: APF SOCG Vol. 531. fol. 237r-238r. 

98 ASV ANV Vol. 196. fol. 153r. fol. 199r-200r. fol. 201r-202r. 
99 Uo. fol. 203r-v. fol. 204r. fol. 206r-v. 

100 ASV ANV Vol. 196. fol. 208r. + 210v. fol. 209r. fol. 211r.; A magyarországi és az erdélyi levél-
tári források Apor Istvánnak az Elia Mendrul-ügyben játszott szerepéről nem tesznek említést. 



A Propaganda Fide az egész Elia Mendrul-ügyet 1699. április 6-i ülésén 
tárgyalta meg. A tárgyalásba bevonták a bécsi nunciust is. Oxendio személyét 
ugyan tisztázták a vád alól, de az ülés irataiból és hangneméből kiderült, hogy a 
Szentszék bizalma megrendült iránta. Ebben közrejátszhatott az is, hogy a 
Propaganda Fide prefektusa 1698 óta már nem Angelo Paluzzi degli Alber-
toni-Altieri bíboros, Oxendio egykori legfőbb római patrónusa volt, hanem az 
ifjabb Carlo Barberini (1630-1704) bíboros, aki annak idején (1689 és 1690 kö-
zött) Deodatus Nersesowicz jelöltsége mellett kardoskodott az erdélyi örmény 
unitus püspöki szék ügyében. Barberini prefektus a Mendrul-ügy kapcsán Oxen-
dio visszahívását kívánta kezdeményezni, és helyére Nersesowicz címzetes tra-
janopolisi püspököt szerette volna Erdélybe küldeni. Mellette az az érv szólt, 
hogy 1683 és 1686 között érseki koadjutorként irányította a lembergi örmény 
érsekséget, valamint az is, hogy az ő kezdeményezésére indult meg Erdélyben 
az örmények körében a misszió. Ugyanakkor 1684-ben maga Nersesowicz fe-
dezte fel Oxendiót a missziós munkára.101 

Nersesowicz püspök — aki az 1690. évi kinevezés miatt Oxendióval rossz 
viszonyban állt — kapva kapott az alkalmon, és mindent elkövetett, hogy az ör-
mény püspököt befeketítse a Szentszéknél. Célja nem volt más, minthogy elérje 
leváltását a bíborosoknál, valamint azt, hogy idézzék őt Rómába, és adjon szá-
mot a Szent Hivatal előtt az elmúlt években végzett rossz egyházvezetői mun-
kája miatt.102 Oxendiót valójában a bécsi nuncius jelentése mentette meg a fel-
mentéstől. Santa Croce nuncius ugyanis ebben tisztázta, hogy Oxendio semmi-
lyen vétséget sem követett el.103 Ennek ismeretében a Propaganda Fide nem 
mentette fel Oxendiót hivatalából, de felrótta neki, hogy az Elia Mendrul-ügy 
helytelen kezelése sok kárt okozott a katolikus egyháznak és az erdélyi örmény 
híveknek. Feleslegesnek tartot ták az általa foganatosított szigorú vizsgálato-
kat, és negatívan ítélték meg, hogy Oxendio nem törekedett a konfliktus békés, 
tárgyalásos utón történő rendezésére. Ennek volt köszönhető, hogy Oxendio hí-
veivel (például Budachowiczcsal vagy a konfliktus kezdetén Bonalinivel) is 
összetűzésbe került. A tanácskozás Oxendio állítólagos pénzügyi visszaéléseivel 
viszont érdemben nem foglalkozott. Csak azt jegyezték meg, hogy mivel a kor-
rupció vádja nem nyert bizonyítást, azt üres vádaskodásként értelmezték.104 A 
római döntés tehát Oxendio számára kedvező fordulatot jelentett . 

1699 húsvétján Elia Mendrul egyik híve, a már említett Yovhannés Naxsun 
pap, néhány társával Moldvából Besztercére érkezett. Visszatérésének pontos in-

1698-ban Apor még Szamosújvár ügyében folytatott le vizsgálatokat, hogy érdemes-e az örmények-
nek átadni a korábbi királyi uradalmat. L. erről: MOL F 46 1698. 238.; Apor István 1697-ben Beth-
len Miklós kancellárral és Bánffy György (1660-1708) erdélyi kormányzóval együtt Bécsben tartóz-
kodott, ahol Erdély gazdasági ügyeiről és postahálózatának fejlesztéséről tárgyalt az udvarral. Az 
erdélyi örmények gazdasági és vallási ügyeivel, valamint Oxendio püspökkel érdemben ekkor sem 
foglalkoztak. Bethlen M.: Önéletírás i. m. 66-167. 181. 191.; Apor István gróf naplója bécsi útjáról. 
(1697-1698). Sajtó alá rend. Bíró Vince. Kolozsvár 1930. 139-154.; Erdélyi katolikus nagyok. Szerk. 
Bíró Vince - Boros Fortunát. Kolozsvár 1941. 76-80. 

101 APF ASC Vol. 69. fol. 108r-v; APF SOCG Vol. 532. fol. 434r-440r. 
102 APF SC FA Vol. 4. fol. 592r-v. 
103 ASV ANV Vol. 196. fol. 212r-v. 
104 A P F A S C V o l 6 9 f o l I07r-116v.; APF LDSC Vol. 88. fol. 30r-31r. 



doka még nem tisztázott, de a püspök szemszögéből a hittagadó pap célja nyil-
vánvalóan nem lehetett más, minthogy a közösségben visszatérítse az örménye-
ket a katolikus hitről az apostolira. A papot azonban Rabutin generális segítségé-
vel elfogták, és a nagyszebeni tömlöcbe szállították. Oxendio pedig kijelentette, 
hogy a papot hittagadással és szodómia vádjával kívánja bíróság elé állítatni.105 

Nersesowicz püspök eközben saját szakállára tovább nyomozott Oxendio 
ügyében, és jelentést küldött a püspök állítólagos visszaéléseiről, Accorsi pre-
fektus és Hunanean érsek közbenjárására azonban a Propaganda Fide megtil-
totta mesterkedéseit. Az unitus érsek kérésére 1699 nyarán Lembergbe vissza-
rendelték Nersesowiczot, hogy a megromlott egészségű érsek munkáját ismét 
koadjutori minőségben segítse.106 Barberini prefektus Nersesowicz püspöknek 
azonban meghagyta, hogy tartsa szemét Oxendión, és ha a püspökkel kapcsola-
tos visszásságokról információ jutna el hozzá, azonnal jelentse neki.107 

Apor István kincstartó viszont hosszú ideig nem nyugodott bele, hogy 
Oxendio „szárazon megúszta" a vele szemben lefolytatott eljárásokat. Ezért a 
püspököt 1699 júliusában zavaros pénzügyeinek kivizsgálása végett Kolozsvár-
ra citálta. A „kincses városban" lezajlott bizottsági meghallgatáson a kincstartó 
Oxendio püspökön újfent tisztázatlan pénzügyeit, valamint 1696-ban történt 
hirtelen vagyongyarapodását kérte számon. Megfogalmazta azt az aggályát is, 
hogy az 1698 őszén működő vizsgálóbizottság elfogult volt a püspökkel szem-
ben, mert annak munkájában a püspök segítője, Bonalini is részt vett. Valójá-
ban színjáték történt akkor, amelynek az volt a célja, hogy eltusolják a püspök 
kétes ügyleteit. Azaz a vizsgálóbizottság illegitim volt. 

A meghallgatáson részt vett Szebelébi Bertalan vikárius, valamint jelen 
voltak az erdélyi jezsuiták is — élükön Vizkeleti Zsigmonddal és Kapi Gáborral 
—, akik persze a püspök védelmére keltek.108 Különösen a Szebelébi vikárius 

105 Az esetről Bonalini értesítette Kollonich bíborost, valamint Davia varsói apostoli nunciust 
is. ASV ANV Vol. 196. fol. 207r-v. 

106 Accorsi mellesleg 1699. június 17-én írt levelében megjegyezte, hogy az Elia Mendrul-
ügyben valójában senkit sem lehetett ártatlannak minősíteni. Az Oxendio püspök ellen felhozott 
vádaskodások azonban szerinte ronthatták az erdélyi örmény unitusok helyzetét. L. erről még: 
APF SC FA Vol. 4. fol. 542r-v.; APF SOCG Vol. 531. fol. 298r. fol. 308r.; APF SOCG Vol. 533. fol. 
483r-v. fol. 484r.; APF LDSC Vol. 85. fol. 61v. 

107 ASV ANV Vol. 196. fol. 217r.; Nersesowicz püspök Oxendio iránti ellenszenve még az 
1680-as években kialakult. Mindent el kívánt ezért követni annak érdekében, hogy őt elmozdítsa 
erdélyi hivatalából. Nersesowicz ugyanis nem tudta megbocsátani, hogy ő helyette Oxendio lett az 
erdélyiek püspöke, annak ellenére, hogy Opizio Pallavicini bíboros, akkori varsói apostoli nuncius 
(1681-1688), az ő jelöltségét szerette volna kiverekedni a Propaganda Fide bíborosainál. L. erről 
APF ASC Vol. 56. fol. 138r-140v. fol. 254v-256v.; APF SOCG Vol. 495B. fol. 231r fol. 235r.; APF 
SOCG Vol. 496. fol. 503r-v. fol. 505r.; APF SC FA Vol. 4. fol. 610r-v.; Nersesowicz erdélyi örmény 
unitus püspöki jelöltségéről röviden említést tesz: APF LDSC Vol. 76. fol. 90v-91r.; vö. még erről 
Petrowicz, G.: La chiesa armena in Polonia i. m. 79. 

108 Apor korábban jó viszonyt ápolt az erdélyi jezsuitákkal, de időközben Bethlen Miklóssal és 
Kapi Erzsébettel (Kapi Gábor jezsuita páter nővérével) gazdasági perpatvarba keveredett egy tordai 
malom és vicei ingatlanügyek kapcsán. A viszály miatt az erdélyi jezsuiták, közöttük Kapi Gábor és 
Vizkeleti Zsigmond szembefordultak a kincstartóval. Talán ezzel magyarázható, miért reagáltak 
ilyen hevesen Oxendio püspök esetében is. Bethlen Miklós ráadásul már csak felekezeti hovatartozá-
sa miatt sem kedvelte a kincstartót. „Apor, hogy az ő vallása mellett buzgott, jól tette, de hogy a töb-
bit mind el akarta rontani, az bizonyos, azért kellett énnékem véle veszekednem." Bethlen M.: Ön-



volt harcos kedvében, és határozottan tudtára adta a kincstartónak, hogy az 
1697-1699-ben lefolytatott vizsgálatok tisztázták a püspököt, és felmentették a 
korrupció vádja alól. Ennélfogva a vikárius nem látta semmilyen értelmét az új 
vizsgálóbizottság tevékenységének. Maga Oxendio is igen hevesen reagált Apor 
vádjaira. Szerinte a kincstartó mindvégig hátrál ta t ta munkáját, minden fóru-
mon az ő lejáratására törekedett, és Apor valójában egy eretnek ember, mert 
eretnek örményeket vett védelmébe, és támogatott vele szemben. Továbbá cso-
dálkozásának adott hangot, hogy a kincstartót még nem idézték törvényszék 
elé. A vizsgálóbizottság így 1699 augusztusában voltaképpen eredménytelenül 
fejezte be a munkáját.109 

Mindezek híre eljutott Lembergbe is. Nersesowicz püspök abban a remény-
ben, hogy mégis el tudja távolítani Oxendiót az erdélyi unitus örmény egyház élé-
ről, jelentést tett a Propaganda Fidének. Ebben tájékoztatást adott arról, hogy 
Oxendio ellen visszaélései ügyében ismét eljárást folytattak le. Oxendiót teljesen 
negatív színben tüntet te fel. Sőt 1699 őszén maga készült Erdélybe, hogy kivizs-
gálja a püspök ügyét.110 Mivel erre Nersesowicz nem kért és nem is kapott felha-
talmazást feletteseitől, ezért ezt a varsói és bécsi nuncius, valamint Hunanean 
érsek határozottan megtiltották neki, kijelentve, hogy szükségtelen ebben az 
ügyben újabb vizsgálatokat folytatni.111 Sőt Santa Croce bécsi nuncius kijelentet-
te, hogy Erdélyben Mendrul és Oxendio ügyében a vizsgálatok már lezárultak, és 
helyes döntést hoztak. Sőt a nuncius kifejezetten kérte Barberini prefektust, 
semmilyen módon se mozdítsák el hivatalából Oxendiót. Santa Croce egyetértett 
Davia varsói apostoli nuncius és Hunanean érseknek azzal a véleményével, hogy 
rendezni kell Oxendio püspök anyagi helyzetét, mert szerinte ez volt az erdélyi 
örménység körében minden bajnak és konfliktusnak a forrása. ígéretet tett 
ugyanakkor arra, hogy fokozott figyelemmel kíséri majd a püspök munkáját Er-
délyben.112 

Elia Mendrul társának, Yovhannës Naxsunnak az ügyét 1699 novemberé-
ben Nagyszebenben tárgyalták. Oxendio felismerte, hogy nincs értelme a konf-
liktusokat a közösségben tovább feszíteni. Ezért a püspök vádalkut ajánlott a 
papnak és híveinek. Ebben az állt, hogy amennyiben visszatérnek a katolikus 
hitre, eléri, hogy ejtsék az ellenük felhozott vádakat, és szabadon élhetnek to-
vább Erdély területén. Ezen túlmenően azt az egyezséget is ajánlotta Naxsun-
nak, hogy esetleges rekatolizálása után újra zavaratlanul gyakorolhatja papi hi-
vatását.113 A pap elfogadta az ajánlatot, és kiszabadulása után 1699. november 
3-án híveivel együtt Petelén ünnepélyesen letette a püspök kezébe a hitval-

életírás i. m. 149.; A kancellár célzásokat is tet t a kincstartó kétes üzleti vállalkozásaira. „Apor, 
mint már sok esztendőktől fogva a harminczadok árendálásával ködmönből nyuszt s bársonyba öl-
tözött ember vala." Bethlen M.: Önéletírás i. m. 142-143.; Az erdélyi kancellárnak Apor kincstartó 
fennálló viszonyára 1. még: Bethlen M.\ Önéletírás i. m. 135. 146. 148. 242-246. 356.; Apor István 
gróf naplója i. m. 146-147.; Cserei M.: Erdély históriája i. m. 273. 276. 296-301. 308. 

109 ASV ANV Vol. 196. fol. 213r-214v. fol. 223r-v. 
110 Uo. fol. 23 Ír. 
111 Uo. fol. 237r. fol. 251r. 
112 APF SC FA Vol. 4. fol. 601r-v. 
113 APF SOCG Vol. 534. fol. 426r-v. fol. 427v; ASV ANV Vol. 196. fol. 224r. fol. 225r. 



lást.114 Felvetődik a kérdés, tulajdonképpen mi volt Oxendio kegyes eljárásának 
az oka. Gyanítható, hogy ő maga is belefáradt a vég nélküli vitákba, és nem 
akart kérlelhetetlen szigorával újabb példát statuálni, mint ahogyan azt tette 
Mendrullal szemben 1697-ben, és ami besztercei és más örmény közösségekben 
csak feszültebbé tette a közhangulatot, és gerjesztette a megosztottságot. Az ál-
tala gyakorolt méltányosságnak volt azonban egy sokkalta hihetőbb olvasata is. 
Az 1692. évi Vardan-féle hittagadás idején Naxsun Oxendio pártján állt, és ellenez-
te Vardan unió-ellenes prédikációit. Sőt az 1697-ben bevádolt Andrea Alacz-csal 
együtt készítette el a Guberniumnak azt a jelentést, amelyben azt igyekezett bizo-
nyítani, hogy az erdélyi örmények római katolikusok, és nem apostoli vallásúak. 

Bonalini Naxsun újbóli katolizálásáról több levélben is informálta az erdé-
lyi jezsuitákat, azt hangoztatva, hogy Erdélyben most már minden örmény kato-
likus. Ez alól csak azok képeztek kivételt, akik Elia Mendrullal együtt Moldvába, 
„eretnek" hittestvéreik közé távoztak vissza.115 Oxendio ugyanakkor meghagyta 
Bonalininek, hogy rendszeresen ellenőrizze Naxsun pap tevékenységét Petelén, 
nehogy ismét meginogjon hitében, és visszatérjen az eretnekségre. Bonalini en-
nek a feladatának 1703 elején bekövetkezett haláláig mindvégig eleget is tett.116 

A viszály lezárulása után Oxendio püspök Ebesfalván tar tot t vizitációt, 
hogy meggyőződjön arról, vajon az ott élő örmények már igaz gyakorló római 
katolikusok-e. Megállapította, hogy nyoma sincs körükben az eretnekségnek, 
az örmény katholikosz emberei nem jelentek meg térítéseikkel, hogy zavart 
keltsenek a közösségben. 

Oxendio már régóta dédelgette azt a gondolatot, hogy Moldvába az ottani 
örmények között missziót kellene szervezni. Ezért kapcsolatba lépett Davia 
varsói apostoli nunciussal. Úgy látta, ha sikeres missziót szerveznének ott, ak-
kor gátat tudnának szabni az onnan kiinduló esetleges örmény eretnek misszi-
óknak, továbbá végleg le tudnának számolni Elia Mendrullal is.117 A nuncius el-
fogadta Oxendio javaslatát, és jelezte a Propaganda Fidének az örmény unitus 
főpap szándékát.118 Oxendio, amikor 1700 márciusában Petelén tar tot t vizitáci-
ót, ismét határozottan felvetette a missziót. Örömmel győződött meg ugyan ar-
ról, hogy a községben az örmények mind katolikusok, azonban türelmetlenül 
sürgette a Szentszéket, mivel szerinte még mindig fennállhatott Elia Mendrul 
visszatérésének veszélye. Ezért kérte a Szentszéket, hogy a közeljövőben járul-
jon hozzá egy Moldvába szervezendő misszióhoz.119 Elia Mendrulról 1700-tól 
kezdve nincsenek információk. Neve a forrásokból is eltűnik. Vélhetően az 
1700-as évek elején a moldvai Suçeavâban, vagy Ia§iban hunyhatott el. 

Összegzés 

Az unitus püspöknek Elia Mendrullal és társaival kialakult konfliktusa 
mögött az 1689-ben, Lembergben megkötött unió eltérő értelmezése, a latin rí-

114 ASV ANV Vol. 196. fol. 226r.-227r. 
115 Uo. fol. 232r-233r. fol. 251r. 
116 Uo. fol. 241r-v. 
117 Uo. fol. 235r-v. 
118 Uo. fol. 236r. fol. 237r. 
119 Uo. fol. 242r. + 249v. 



tus feltétel nélküli átvétele, Oxendio Virziresco hirtelen bekövetkezett vagyo-
nosodása (a görgényszentimrei birtokszerzés), illetve az áttért örmény papok 
házas státusa állt. Ez utóbbit az unitus örmény püspök egyenesen eretnekség-
nek titulálta, amelyet ráadásul illogikusan összekapcsolt a monofizitizmussal. 
Oxendio mindenesetre le akart velük számolni és a házas státusukat használta 
fel ellenünk. Az, hogy Minas püspök halála után Elia Mendrul esetleg potenciá-
lis püspökjelölt lett volna, kizárólag Oxendio jelentéseiből ismert. Természete-
sen az unitus püspök figyelmen kívül hagyta, hogy házas örmény pap a keleti 
örmény kánonjog szerint sem lehet püspök, csakis szerzetes lehet. Úgy véljük 
tehát, hogy Oxendio az idős örmény papban inkább potenciális riválist látott, 
hiszen Mendrul az erdélyi örmény egyházon és közösségen belül igen nagy te-
kintéllyel rendelkezett. Oxendiónak továbbá egyfajta „rigolyájává" vált, hogy 
az örmény házas pap társaival együtt a püspöki hivatalára tör, és ezért vádolta 
a vele szembe forduló Mendrult. Végül nem szabad kizárnunk annak a lehető-
ségét sem, hogy a konfliktus mögött az erdélyi örmény közösségen belüli vezető 
szerep megszerzése állt. 

Az Elia Mendrul-ügy egyszersmind fordulatot jelentett az erdélyi örmény 
egyház történetében. A viszály lezárulásával (1700) kiteljesedett az erdélyi ör-
mények uniója. Igaz Oxendio püspök maga sem gondolta, hogy hittérítői mun-
kája ilyen kemény konfliktusok árán valósul meg. Mindazonáltal ezzel a vi-
szállyal az egész erdélyi örmény közösség visszafordíthatatlanul unitussá vált. 
Az erdélyi örmények a konfliktussal ugyanakkor jelentősen meggyengültek: 
számarányuk érezhetően csökkent, köszönhetően elsősorban annak, hogy Oxen-
dio ellenzéke 1697 és 1700 között jelentős számban költözött át Moldvába. A 
püspök ennek ellenére a konfliktusból összességében mégis jól jött ki.120 Bár az 
erdélyi unitus örmények száma visszaesett, Oxendio egy kisebb, de a felekezeti-
ség szempontjából homogénebb közösséget tudhatott maga mögött. A viszály-
ban a római katolikus egyház szinte végig mellette állt, miközben Elia Mendrul 
támogatói bázisa a folyamatos ki- és elköltözések miatt fokozatosan csökkent. 

Nem feledkezhetünk meg természetesen arról sem, hogy Oxendio jellem-
hibái is komolyan hozzájárultak a viszály kiterebélyesedéséhez. Konfrontativ 
személyisége miatt nem sokon múlott, hogy a Szentszék felmentse erdélyi hiva-
talából, amit az állítólagos, de legalábbis gyanús korrupció ügyek is tetéztek. 
Nevéhez kapcsolódó pénzügyi visszaélésékre ugyan végül egyáltalán nem de-
rült fény, a vizsgálatok e vádak alól személyét tisztázták, ennek ellenére élete 
végéig rávetült a korrupció gyanújának árnyéka. Igaz ezzel kapcsolatban egy 
külön tanulmányban érdemes lenne foglalkozni, mit jelentett vagy jelenthetett 
egy keleti keresztény püspök esetében a pénzszerzés és a pénzbeli járandóság 
kérdése: lehet-e nevezni ezt akár törvényesnek vagy sem. Erre a kérdésre azon-
ban a választ egyértelműen megcáfolja az a tény, hogy Oxendio püspök örmény 
származása ellenére egy hitéhez makacsul ragaszkodó, latin rítusú, római kato-
likus főpap volt. 

120 ELTE EKK CH Cod. 29. pag. 346. 



A püspököt a 19-20. század magyar-örmény értelmisége egy az utókor által 
idealizált apostolként ábrázolta. Tevekénységét elsősorban Szamosújvár meg-
alapítására hegyezték ki. Ez az idealizált kép talán azzal magyarázható, hogy a 
19-20. század fordulóján az erdélyi örmények nyelvi és kulturális asszimiláció-
ja kiteljesedni látszott, és ezért néhány erdélyi örmény származású értelmiségi 
egyfajta utolsó szalmaszálként népük múltja felé fordult. Ekkor Oxendio Vir-
ziresco személyisége számukra kapóra jött, így ezért alakulhatott ki róla egy az 
erdélyi örmény nemzet érdekei felett mindvégig kitartóan őrködő, harcos 
„apostol- vagy püspökfejedelem" (ethnarkhosz) képe. Ha tudomásuk is volt a 
püspök missziós tevékenységének árnyoldalairól, azt nyilván tudatosan igye-
keztek elhallgatni vagy elkerülni, nehogy „beszennyezzék" a személyéről kiala-
kult pozitív összképet. Feltételezhetően ezért foglalkoztak érdemben igencsak 
keveset a püspök „egyéb" hittérítői tevékenységével Erdélyben, így az 1697-
ben Besztercén kirobbant Elia Mendrul-üggyel is. 



Zuzana Ludiková 

ZSÁMBOKY JÁNOS RÖPLAPJA 
MIKSA MAGYAR KIRÁLLYÁ 

KORONÁZÁSÁRÓL 

A Habsburg Miksa főherceg 1563 
őszi magyar királlyá koronázását bemu-
tató metszet általában mint képi forrás 
szerepel az eddigi magyar, szlovák és né-
met nyelvű szakirodalomban (1. kép).1 

Megjeleníti Pozsony város épületeit, a 
Dunát szigeteivel és a koronázásra érke-
ző vendégek tarka seregét sátortáboro-
kat verve, miként a koronázási ceremó-
nia főszereplőit is, akik lovon vagy ép-
pen hajón érkeznek a Magyar Királyság 
fővárosába. Kis feliratos német nyelvű 
táblák nevezik meg a legapróbb részle-

tekig a vázolt látványt WARE CONTER-
FACTVR DER STAD(T) PRESBVRG 
címmel. A metszet műfaját tekintve — 
mint közismert — röplap; és talán ezért 
maradtak méltatlanul figyelmen kívül 
irodalmi és képzőművészeti kvalitá-
sainak, ám még keletkezési körülmé-
nyeinek alaposabb vizsgálata is. 

A kép feltűnést nem keltő, mégis 
mind politikai, mind reprezentáció- és 
művészettörténeti szempontból fontos 
„szenzációja" a Grössling szigetet a déli 
Duna-parttal összekötő pontonhíd két 
végén felállított diadalkapu páros lekép-
zése, feldíszítve a császár és magyar ki-
rály, I. Ferdinánd kétfejű fekete sas-ma-
darával, valamint kétoldalt a koroná-
zandó Habsburg Miksa főherceg és fele-
sége, Anna címereivel.2 A Magyar Ka-
mara iratai között a számára kiadott 
Udvari Haditanács-i rendeletekkel 
összefüggésben fennmaradtak a tervező 
és az építési munkálatokat vezető itáliai 
építész és hadiépítész, Pietro Ferrabosco 
elszámolásai is.:i Mindezekkel magya-

1 A teljesség igénye nélkül Katarína Jan-
cová: Bratislava v grafike minulych storocí. In: 
Zo starsích vytvarnych dejín Slovenska. Ed. Ma-
rian Váross. Bratislava 1965. 287-288., 306.; Uő: 
Slovenské mestá v grafike minulych storocí zo 
zbierok GMB. Bratislava 1971. 13.; Uő mint 
Katarína Závadová: Verny a pravy obraz sloven-
skych miest a hradov, ako ich znázornili rytci a 
ilustrátori v XVI., XVII. a XVIII. storocí. Brati-
slava 1974. 56.; Uő: Grafická veduta ako ilustrá-
cia dejín v 17. storocí na Slovensku. Uméní 31. 
(1983: 5.) 438.; Vladimír Varinsky: Mestské múze-
um v Bratislave (1868-1968). Vlastivedny casopis 
17. (1968: 1.) 21.; Jozef Fundárek: Bratislava -
hlavné korunovacné mesto starého Uhorska. 
Bratislava: Spisy mestského múzea v Bratislave / 
Acta musei civitatis Bratislavensis 7. (1972) 163.; 
Stefan Holcík: Korunovacné slávnosti. Bratislava 
1563-1830. Bratislava 1986. előzéklapon; Galavics 
Géza: A magyar királyi udvar és a késő reneszánsz 
képzőművészet. In: Magyar reneszánsz udvari kul-
túra. Szerk. R. Várkonyi Ágnes-Székely Júlia. Bp. 
1987. 229-230.; Uő: The Hungarian Royal Court 

and Late Renaissance Art. Hungarian Studies 10. 
(1995: 2.) 308-309.; Zuzana Hanzelouá: Pohl'ady 
na bratislavské korunovácie (Z grafïckej zbierky 
Galérie mesta Bratislavy). Bratislava 1992. 43.; 
Uő: Bratislavské korunovácie na grafickych 
listoch zo zbierok Galérie mesta Bratislavy. 
Bratislava 1993. kat. 1.; Martin Cico: Gloria et 
miseria. Pohl'ady na spolocnosf 16. a 17. storocia 
v grafike zo zbierok Galérie mesta Bratislavy. 
Bratislava 2002. 7., 12., 42.; Georg Kugler: 
Krönung Maximilians II. zum König von Ungarn. 
In: Kaiser Ferdinand I. 1503- 1564. Das Werden 
der Habsburgermonarchie. Hrsg. Wilfried Seipel. 
Wien 2003. 474. 

2 Miként erre már Galavics Géza felhívta a fi-
gyelmet. Galavics G.: A magyar királyi udvar 229-
230.; Uő: The Hungarian Royal Court 308-309. 

3 Mikó Árpád: Pietro Ferrabosco számadá-
sai a Miksa király koronázására épített pozsonyi 
diadalívek munkálatairól. In: Jankovich Miklós 
(1772-1846) gyűjteményei. Szerk. Mikó Árpád. 
Bp. 2002. 299. 



rázható, hogy ez ideig az irodalomban 
már sokat emlegetett diadalkapuk és 
tervezőjük tették — egyébként teljes 
joggal — igazán nevezetessé a röpla-
pot. 

A grafika gyakori közlése nem-
csak a magyar királykoronázások mi-
att indokolt, hiszen az 1830-ig tartó 
pozsonyi koronázási szertartások leg-
korábbikának egyfajta képi ábrázolá-
sáról van szó, ám a metszet egyben a 
Magyar Királyság új, belpolitikai fővá-
rosának, Pozsonynak a legkorábbi 
részletes látképe is.4 így teljesen érthe-
tően sokszor szerepel a legkülönbö-
zőbb feldolgozásokban, történelmi és 
képzőművészeti kiadványokban, álta-
lában azonban, mint anonim mű. 

A kvalitásos fametszetet ligatú-
rába írt HM iniciálékkal szignálta a 
szerző, mégpedig a heraldikai jobb ol-
dalon lent, a koronázáson részt vevő 
tescheni herceg sátránál. A Pozsonyi 
Városi Galéria példánya kapcsán a 
gyűjtemény már nyugdíjas konzervá-
tora, Katar ína Jancová (Závadová) 
publikálta először elődje, Gizela Weyde 
megállapítását, aki egy lipcsei szárma-
zású festő és grafikus H(ans) M(ayer) 
vagy Johann Meyer/Hans Mayr műve-
ként oldotta fel a betűpárost.5 A felte-
vést levéltári adatok alapján az tette 
valószínűvé, hogy Hans Mayer részt 
vett az I. Ferdinánd császár és király 
1565. évi temetési ünnepségére készült 
dekorációs munkálatokban Bécsben, 

bár meglévő művéről nem adott számot 
a szakirodalom.6 Leginkább pedig — 
mondhatnánk — az csábíthatta el a 
konzervátorokat, hogy G. K. Nagler 
nagyszabású monogramlexikonában 
Hans Mayer neve szerepel a HM szignó 
mellett.7 

Galavics Géza szintén a Pozsonyi 
Városi Galéria példányát vizsgálva vette 
észre először a pompás diadalkapukat, 
és egyben megkérdőjelezte az idézett 
attribúciót.8 Ennek ellenére mind a mai 
napig úgy szerepel a koronázásokat fel-
dolgozó irodalomban mint Hans Mayer 
műve, csupán annyi változással, hogy az 
említett jellegzetességek, úgy mint a 
perspektivikus elrendezés és a bravúros 
rajz nem Mayer munkásságára, csupán 
a bemutatott nyomtatványra vonatkoz-
tatva kerültek közlésre.9 Mindezek is-
meretében nem csoda, hogy az Osztrák 
Tudományos Akadémia tulajdonában 
lévő pompás, kifestett metszetpéldányt 
— a gyakran idézett pozsonyi grafika 
nyomán •— nemrég ugyancsak Hans 
Mayer műveként közölték.10 

Függetlenül a magyar királykoro-
názási ceremóniákkal és a pozsonyi hely-
történettel foglalkozó irodalomtól a kora 
újkori német területeken kiadott grafi-
kák, apró nyomtatványok és röplapok 
összegző katalógusaiban a metszet — a 
Müncheni Állami Könyvtárban őrzött 
példány alapján — Donát Hübschmann 
műveként szerepel, Donát testvérére, 
Marinra vonatkoztatva a szignatúrát.11 

4 Jancová, K.\ Bratislava v grafike i. m. 
287-307. 

5 Uo. 287-288, 306. 
6 Allgemeines Lexikon der bildenden Künst-

ler von den der Antike bis zur Gegenwart. Be-
gründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Leip-
zig 1930. 481. 

7 Die Monogramisten und diejenigen be-
kannten und unbekannten Künstler aller Schulen, 
welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines 
figürlichen Zeichens, der Initialen des Names, der 
Abbreviatur desselben &c. bedint haben. III. 

Band. Bearbeitet von G. K. Nagler. München 
1919. 493-197. 

8 Galavics G.\ A magyar királyi udvar 229-
230.; Uő:The Hungarian Royal Court 308-309. 

9 Cico, M.: Gloria et miseria i. m. 7 , 12, 
42. 

10 Kugler, G. \ Krönung Maximilians II. i. m. 
474. 

11 Walter L. Strauss: The German Single-
leaf Woodcut 1550-1600. Vol. 1. A-J. New York 
1975. 435-436.; Robert Zijlma: Hollstein's Ger-



Az Országos Széchényi Könyvtár má-
solat-példányát is ezzel az attribúció-
val tar t ják számon.12 

Szerencsés esetben egy-egy röplap-
nál nemcsak a kép, de a hozzá tartozó kí-
sérő szövegrészek is közlésre kerültek. 
Esetünkben ezek összehasonlításából ki-
derül, hogy a grafikát legalább két válto-
zatban adták ki, nevezetesen a kép újra-
felhasználásával német és latin nyelven. 
A Pozsonyi Városi Galéria sokat idézett 
röplapja például német verzió, míg a 
müncheni, bécsi és budapesti példányok 
latin kísérőszövegekkel jelentek meg. A 
német röplap címe: Warhafftige Contra-
factur und Beschreibung der Krönung 
Maximiliani des Andern / Römischen 
Keysers / so geschehen zu Presburg in 
Ungern / Anno M. D. LXIII. den VIII. 
Septemb., a latin változaté pedig: CORO-
NATIO MAXIMILIANI II. FACTA 
POSONII VIII. SEPT. M D LXIII CVM 
LOCI, COMITATVSq. PICTVRA, &c. 
Tartalmában szinte azonos mind a két 
kiadás: a kép alatt két-két oszlopba van 
tördelve egy Pozsonynak és polgárainak 
írott vers, a koronázási ünnepség egy-egy 
nevezetesebb eseménye néhány pontba 
foglalva, valamint a latin változatban 
még egy dicsőítő versecske is.13 

A röplap szerzősségét illetően 
mindkét változat fontos számunka. Míg 
ugyanis a latin verzióban (2. kép) a szö-

veg szerzője van megnevezve (SAMBV-
CVS AD LECTOREM), a német válto-
zatban csak az An den Leser kifejezés ol-
vasható; ugyanakkor ezt a privilégium-
mal rendelkező kiadó jelével találjuk itt: 
Mit Röm. Key. Mai. Gnad und Privile-
gien Gedruct in Wien in Osterreich bey 
Caspar Stainhofer in S. Annenhoff. Ezek 
alapján tehát aligha lehet kétséges, hogy 
a röplapot Zsámboky János (latinosan 
Johannes Sambucus) fogalmazta és a 
bécsi Caspar Stainhoffer jelentette 
meg, miközben újabban az is kiderült, 
hogy a képet valóban — az egyéb ma-
gyar kapcsolatairól is nevezetes — Do-
nát Hübschmann metszette.14 

Zsámboky életének egyik megha-
tározó esztendejében, 1563-ban jelen-
tette meg életrajzírói által ez ideig 
szinte semmiféle figyelemre nem mél-
tatott művét. Almási Gáboron kívül 
ugyanis tudomásunk szerint senkinek 
sem tűnt fel, hogy a röplap Zsámboky 
ismeretlen, történelmi és egyben iro-
dalmi, sőt mi több, illusztrált műve!ir' 

Az első pozsonyi koronázás a 
Magyar Királyság új fővárosában 
1561-től tervezett, alapos előkészüle-
tek után folyt le, mégpedig a magyar 
rendek 1561. és 1563. évi javaslatai-
nak megfelelően.16 Ezt igazolják a 
szemtanúk, Liszthy János királyi tit-
kár, Istvánffy Miklós történetíró, Hans 

man Engravings, Etchings and Woodcuts 1400-
1700. Vol. XV Ed. Tilman Falk. Amsterdam é. n. 
100. 

12 Szabó Károly - Hellebrant Árpád: Régi 
magyar könyvtár. III. Magyar szerzőktől külföl-
dön 1480-171 l-ig megjelent nem magyar nyelvű 
nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Bp. 
1896. Nr. 5293. 

13 Fametszet papíron, 442 x 636 mm (kép-
méret), 620 x 635 mm (lapméret). 

14 Gödölle Mátyás: Oláh Miklós képmása. 
In: Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz mű-
vészet Magyarországon (16-17. század). Szerk. 

Mikó Árpád - Verő Mária. Bp. 2008. 85. (további 
irodalommal) 

15 Almási Gábor: Két magyarországi huma-
nista a császári udvar szolgálatában: Dudith And-
rás (1533-1589) és Zsámboky János (1531-1584). 
I. rész. Századok 139. (2005: 4. sz.) 905. 

16 Pálffy Géza: Koronázási lakomák a 15-17. 
századi Magyarországon. Az önálló magyar kirá-
lyi udvar asztali ceremóniarendjének kora újkori 
továbbéléséről és a politikai elit hatalmi repre-
zentációjáról. Századok 138. (2004: 5. sz.) 1022-
1029, 1065-1067.; Uő: A magyar királykoronázá-
sok történetének eddig ismeretlen alapforrása: a 
magyar tanácsosok 1561. évi javaslata a koroná-



Habersack, Tiroli Ferdinánd főherceg 
tanácsosa és titkára vagy a körmöcbá-
nyai és bártfai városi követek nagyjá-
ból azonos észrevételei.17 

A Zsámboky által szerkesztett 
röplap közlendője is megfelel a számon 
tartott tényeknek: Miksa főherceg 1563. 
augusztus 30-án érkezett Pozsonyba, 
szeptember l-jén fogadta Oláh Miklós 
esztergomi érsek, 2-án Georg Seldius bi-
rodalmi alkancellár a magyar ország-
gyűlésen előadta a császár (I. Ferdi-
nánd) szándékát fia, Miksa megkoroná-
zásáról, 7-én a diéta jóváhagyta a koro-
názási szándékot, másnap, azaz 8-án 
pedig Miksát a Szent Márton-dómban 
megkoronázták, majd az esztergomi ér-
seki palotában a főnemesek jelenlété-
ben a koronázási bankettre került sor. 
Szeptember 9-én hasonló módon koro-
názták meg saját koronájával Miksa fe-
leségét, Anna királynét is, végül pedig a 
felségek Sziléziába utaztak, miközben 
a népmulatságok közepette egy favár 
bevételének bemutatására is sor került. 

Az események írásos számbavé-
tele, miként képi megjelenítése, mér-
tékletes és tárgyilagos. Mintha az elbe-
szélő nem lett volna semmivel adósa 
vagy akár érzelmileg részese a megtör-
ténteknek. A közöltek dísze persze en-
nek ellenére is maga a vers és a kép. 
Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a 
röplapot a Habsburg-udvar embere ké-
szítette, I. Ferdinánd császár és király 

személyének „elhanyagolása", meg 
nem nevezése nem fogható fel szemé-
lye ellen szóló propagandának. Ha 
nem így volna, a kép tartalma ellenté-
tes közölnivalóval került volna közzé-
tételre mintegy szatirikus darabként, 
ügyesen kommentálva a történteket, 
mint valami veszélyes és komoly kö-
vetkezményekkel járó baljós esemény 
kezdetét. A megkoronázott Habsburg 
Miksa kiemelt szerepeltetése persze 
szándékos és célzatos, sőt az ekkor 
egyúttal már német és cseh király fő-
herceg személyére nézve kifejezetten 
hízelgő. Közben viszont olyan 
prózaikus, akár a cél, amely életre hív-
ta, vagy a műfaj, amelyben fogant a 
röplap. 

Az 1557 telétől már udvari fami-
liárisként említett Zsámboky 1564 ta-
vaszán két évtizedes európai peregri-
nációja után végleg letelepedett Bécs-
ben, elnyerte az udvari történészi, egy 
évre rá pedig az udvari orvosi és a pa-
lotagrófi rangot, végül újabb két év 
múlva az udvari tanácsos címet is.18 

1564-ig tartó távollétének utolsó évé-
ben Nápolyból utazott Pozsonyba a 
magyar királykoronázásra, majd on-
nan Németalföldre, ahol igényes 
Emblemata könyvének sikerült kiadót 
találnia.19 Nehezen születő és kiadását 
tekintve tetemes összegbe kerülő emb-
lémakönyve azután a bécsi letelepedés 
legfőbb vizitkártyája lett: az elkészült 

zások pozsonyi szertartásrendjéről. In: Redite ad 
cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. 
Szerk. Krász Lilla - Oborni Teréz. Bp. 2008. 
489-503. és Uő: Nádasdy Tamás nádor a magyar 
királyok koronázási szertartásáról (1561). In: Szol-
gálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. 
Szerk. Császtvay Tünde - Nyerges Judit. (Huma-
nizmus és Gratuláció sorozat) Bp. 2009. 305-310. 

17 J(ozef) Fundárek - M(ária) Smiesková: 
Korunovácie v Bratislave. (Bibliográfia 3.) Brati-
slava 1967. 14-15.; Pálffy G.: Koronázási lako-
mák i. m. 1065-1067. (további irodalommal) 

18 Almási G.: Két magyarországi humanis-
ta i. m. 905. 

19 Joannes Sambucus: Emblemata cum 
aliquot nummis antiqui operis. Antverpiae, ex of-
ficina Christophori Plantini 1564. (RMK III. 
526/1-3); Uő: Emblemata et aliquot nummis 
antiqui operis. Antverpiae, ex officina Chr. 
Plantini 1566 (RMK 545/3.); Uő: Emblemata 
cum aliquot nummis antiqui operis. Antverpiae, 
ex officina Christophori Plantini, 1564. Reprint. 
Kiadja Vaijas Béla. Bp. 1982. 



könyvet Zsámboky János nem más-
nak, mint a trónörökösnek, Miksának 
ajánlotta és újévi ajándékként dedikált 
példányát át is adta az uralkodónak.20 

Ismerve az Emblemata születésének 
hátterét, a neves humanista nyilván 
önként vállalta a pozsonyi királykoro-
názás megírásának és a nevezetes röp-
lap kiadásának vagy legalábbis azok 
egy részének költségeit. Miksa kegyét 

keresve és az udvari historiográfus 
vagy könyvtáros állására pályázva fon-
tolgatta állandó bécsi letelepedését is. 
A Zsámboky életében ez ideig kevés fi-
gyelemre méltatott röplap tehát a csá-
szárvárosi Habsburg-udvartartásba ve-
zető út meghatározó állomása volt. 

20 Arnoud Visser: From the republic of Ed. J. F. Dijkhuizen. Hilversum 2004. 299-313.; 
letters to the Olympus: The rise and fall of Almási G.: Két magyarországi humanista i. m. 
medical humanism in 67 portraits. In: Living in 905. 
Poetrity. Essays in Honour of Bart Westerwel. 
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MŰHELY 

Szvák Gyula 

A LEGITIM ÉS ILLEGITIM CÁR HELYCSERÉJE 
MO SZKÓ VIÁB AN 

Néhány módszertani és historiográfiai megjegyzés 

Az utóbbi —jórészt a posztmodernnel kezdődő — évtizedek egyik divatos 
ruszisztikai témája lett az orosz uralkodó hatalmának vizsgálata, elsősorban az 
angolszász történetírásban,1 de annak nyomán az orosz historiográfiai útkere-
sésekben is.2. Az angol nyelvű irodalom hatása a magyar történeti irodalomban 
is kimutatható.3 Persze a téma nem eredeti, hiszen a 19. századi orosz történet-
tudományban releváns, napjainkig meghatározó jelentőségű munkák születtek 
ezen a téren.4 Ezzel természetesen a legkevésbé sem akarjuk az új kutatások 
„hozzá adott értékét" elvitatni, és különösen a késő szovjet szemiotikai iskola5 

úttörő szerepét elhallgatni. 
A szovjet történetírás a személyiségek történelmi szerepével nem tudott 

mit kezdeni (vagy elhallgatta, vagy dicsőítette őket), és általában véve is az ún. 
„felépítményi" jelenségek kutatása mindig háttérbe szorult az „alap"-hoz tar-
tozó problémákhoz képest. Törvényszerű ezért, hogy a cári hatalom jellegéről, 
működéséről, szimbólumairól, eszmei gyökereiről és éltető egyházi és profán 
ideológiáiról szóló kutatások egy ideig a nem-orosz ruszisztika feladatává let-
tek. Az orosz történetírás bizonyos fáziskéséssel ugyan csatlakozott ehhez a 
szinte főárammá vált kutatási irányhoz, de neofita túlbuzgalmában annak egy-
oldalúságait nem tudta kiküszöbölni. Az alábbiakban kísérlet történik arra, 
hogy ezt a historiográfiai féloldalasságot — amelynek lényege a megélt történe-
lem totalitásának elvesztése az interpretáció során6 — a komplex probléma egy 
aspektusának vizsgálata kapcsán korrigáljuk. 

1 J. Raba: The Authority of the Muscovite Ruler at the Dawn of the Modern Era. Jahrbücher 
für Geschichte Osteuropas 24. (1976: 3.) 321-344.; M[arc] Szeftel: The Title of the Muscovite Monarch 
up to the End of the Seventeenth Century. CaASS 13. (1979: 1-2.) 59-81., ill. erre reagál Isabel De 
Madariaga: Autocracy and Sovereignty. Canadian-American Slavic Studies 16. (1982: 4.) 368-384.; G. 
Alef: The Origins of Autocracy. The Age of Ivan III. Berlin 1986. 

2 Vö. pl. A. Bohanov: Szamogyerzsavije. Igyeja carszkoj vlasztyi. Moszkva 2002. 
3 Vö. Sashalmi Endre: Folyamatosság és változás a XVI-XIX századi orosz hatalmi ideológiá-

ban. Valóság (1997: 7. sz.) 58-71.; Uő: Autokrácia, abszolutizmus, isteni jogalap: a 16-17. századi 
moszkvai hatalmi ideológia fő jellemzői és tipológiája. Aetas (1998: 1. sz.) 40-55. 

4 Elsősorban M. Gyakonov: Vlaszty moszkovszkih goszudarej. Szankt-Petyerburg 1889.; V 
Szergejevics: Russzkija jurigyicseszkija drevnyosztyi. Szankt-Petyerburg 1890. 

5 Ebben az összefüggésben elsősorban Borisz Uszpenszkij nevét emelnénk ki. L. elsősorban B. 
Uszpenszkij: Car' i szamozvanyec. Szamozvancsesztvo v Rosszii kak kul'turno-isztoricseszkij feno-
men In: Etjudi o russzkoj isztorii. Szankt-Petyerburg 2002. 

6 Ez természetesen nem csupán mostani témánk tanulmányozására érvényes, hanem általá-
ban a posztmodernnel diskurzusban álló vagy vitatkozó új történetírások (mint pl. a mikro-, pszicho-
-história, mentalitástörténet stb.) fragmentáló hajlamait is tükrözi. 



A mai történetírásban uralkodó fenomenológiai metodológia következté-
ben a cári hatalomról szóló munkák vagy e hatalom attribútumai, jelrendszere, 
terminológiája, ideológiái vagy a róla alkotott nézetek leírására és rekonstruk-
ciójára (néhol akár konstrukciójára is) szorítkoztak. Komoly ideológiatörténeti 
exkurzusokat lehet folytatni anélkül, hogy akár érintőlegesen vizsgálat tárgyá-
vá tennék azt a történetiség szempontjából alapvető és megkerülhetetlen kér-
dést, hogy az elvont konstrukciók hogyan működtek a gyakorlatban. 

Az említett módszer alkalmazásának általános elterjedtsége az oka an-
nak, hogy az új történeti irodalomban is szinte közhelyszerűvé váltak azok a 
sztereotípiák, amelyeket jórészt még a „Moszkóviában" járt utazók fogalmaz-
tak meg a 15-17. században. Mindebből akár azt — a napjaink történetírására 
nézve korántsem hízelgő — következtetést vonhatnánk le, hogy a történettudo-
mány érdemben semmit sem tud hozzátenni a kora újkori oroszországi utazók 
útiélményeihez és benyomásaihoz, legfeljebb csak értesülésük forrásait és kö-
rülményeit pontosítja, skrupulózus módon, generációról generációra. 

Ezekből az elbeszélő forrásokból és a még idevonható ideológiatörténeti 
forráscsoportból kétségtelenül a mindenkori orosz cárok korlátlan hatalmára 
következtethetünk (korlátlanra a korabeli európai hatalomgyakorlással való 
összevetésében). Ebből azonban egy olyan homogén, a változás vagy fejlődés 
mozzanatát integrálni nem tudó kép alakul ki, amelyben nincs magyarázat (ha-
csak nem a véletlen vagy a rendszeridegen elemek szerepének misztifikálása) a 
„normálistól" eltérő jelenségekre és történésekre. 

Márpedig egész Moszkóvia története ettől a „normálistól" való eltérésről 
szól. Amennyiben ugyanis szó szerint vesszük a nyugati utazók sommás megál-
lapításait, aligha ér tünk meg bármit a 15-17. század történéseiből. Akkor csak 
valami transzcendentális okát lelhetjük IV Iván opricsnyinájának, komolyan 
kell, hogy vegyük Dmitrij csodálatos megmenekülésének históriáját, és sehogy 
se áll össze a fejünkben, mitől lehetett olyan , jámbor" I. Péter cár apja egy 
amúgy „lázongó" században. 

Nevezzük akárhogy az orosz cárok hatalmát (autokráciának, despotiz-
musnak, abszolutizmusnak, zsarnokságnak), csak abban lehetünk biztosak, 
hogy a valóságban nem volt korlátlan jellegű. A tárgyalt időszakban a moszkvai 
uralkodókat hatalmuk gyakorlásában legalább egy tucat tényező korlátozta,7 

úgy mint: 

1. a keresztény vallás és erkölcsi tanítás, 
2. a kialakulatlan öröklési rend, 
3. a bojár arisztokrácia és annak vezető szerve, a Bojár Duma, 
4. az orosz egyház, élén a metropolitával, majd a pátriárkával, 
5. a szkomorohok és szent félkegyelműek, 
6. a zemszkij szoborok, 

7 Az ideológiai korlátok kérdését tárgyalja Dániel Rowland: Did Muscovite Literary Ideology 
Place Limits on the Power of the Tsar (1540s-1660s)? The Russian Review 49. (1990) 125-155. 

8 A probléma többi aspektusával az Ogranyicsenyija „nyeogranyicsennoj' carszkoj vlasztyi v 
Moszkovii című, publikálás előtt álló, előadásomban foglalkoztam, amely 2008. október 31-én az 
Orosz Tudományos Akadémia Oroszország Története Intézetében hangzott el. 



7. a vecse-remineszcenciák, 
8. a szolgáló emberek ősi, „távozáshoz" való joga, 
9. a parasztok szabad költözéshez való joga, 

10. a végtelen földrajzi tér és a föld szűke, 
11. a frontier-elemek turbulenciája, és nem utolsósorban 
12. az álcár-hiedelem. 

Az alábbiakban csak ez utóbbival kívánok részletesen foglalkozni,8 ismé-
telten hangsúlyozva, hogy a cári hatalom „ellenzékének" kutatását ugyanolyan 
jelentősnek és — ami még ennél is lényegesebb — e hatalom természetétől elvá-
laszthatatlannak, annak integráns részének tartom. 

Az álcár-jelenségre régen felfigyelt a történetírás.9 Mégsem nevezhetjük e 
témát a történettudósok kegyeltjének, bizonyos szempontból ugyanis kényelmet-
len jelenségről van szó. A nemzeti szemléletű történetírás hajlamos az ilyesmit 
elbagatellizálni, valamiféle szégyenérzettől vezérelve, vagy éppenséggel démo-
nizálni, mint egyenesen az ördögtől valót. Ezért a különféle álcárok gyakran je-
lentek meg a történelemkönyvek lapjain szélhámosokként, imposztorokként.10 

Még mindig járhatóbb út volt ugyanis a népet hiszékenynek, tudatlannak és 
megtéveszthetőnek minősíteni, mint a jelenség tanulságaival szembenézni. Ám 
az ún. marxista szovjet történetírás is ugyanígy szégyellte az álcárokat, csak a 
feldolgozás technikája különbözött a nemzeti látószögű elődökétől: osztályhar-
cos ruhába vagy/és külföldi intervencionalisták bábjainak öltöztették őket,11 ez-
zel kívánva a nemzeti múlthoz méltó komolyságot kölcsönözni nekik. A szovjet 
történetírás bomlásának és egyszersmind a posztmodern kihívás kezdetének idő-
szakától azután a nagy narratívák átadták helyüket a kis történeteknek, az utolsó 
két évtized historiográfiájában azonban abban mindenesetre egyetértés látszik 
mutatkozni, hogy az álcár-jelenség ugyan jól ismert más országok történetéből és 
más korokból is, de ilyen tömeges méretekben és ilyen hosszú időn keresztül csak 
az orosz történelemben volt jelen, ennél fogva orosz sajátosságnak tekinthető.12 

Ugyancsak orosz jellegzetesség a nagy népmozgalmak és az álcár-hiedelem egy-

9 Vö. M. M. Scserbatov: Kratkaja poveszty o bivsih v Rosszii szamozvancah. Szankt-Petyer-
burg 1774.; Sz. M. Szolovjou: Zametki o szamozvancah v Rosszii In: Russzkij arhiv. Moszkva 1868.; V. 
O. Kljucseuszkij: Szocsinyenyija. Kny. 3. Moszkva 1957. 

10 Például Nyikolaj Kosztomarov egy 1876-ban megjelent művében igen érzékletesen (Ny. Kosz-
tomarov. Szamozvanci i proroki. Moszkva 1997. 150., 154.), különösen azon a helyen, ahol I. ál-
Dmitrijt olyan fizionómiájú embernek nevezi, „akinek senki nem szánná rá magát, hogy kölcsönt 
adjon." (uo. 155.) 

11 A szovjet historiográfiáról rövid áttekintést ad: I. Tyumencev: Szmutnoje vremja v Rosszii 
nacsala XVII sztoletyija: novije napravlenyija i rezul'tati isszledovanyij In: Novije napravlenyija i 
rezul'tati v ruszisztyike/New Directions and Results in International Russistics. Szerk. Gy. Szvák. 
Bp. 2005. 83-91. 

12 Vö. M. Perrie: Pretenders and Popular Monarchism in Early Modern Russia. Cambridge 
1995. 2. 



másra találása: a kora újkorban egy kivétellel minden jelentős oroszországi ko-
zák-parasztmozgalom alkalmazta ezt az ideológiát. 

A jelenség történelmi tartalmát illetően azonban már megoszlanak a véle-
mények. Nagyon erős azok tábora, akik elsősorban politika- és társadalomtör-
téneti jelenségnek tekintik, és a fennálló hatalom elleni fellépés mozzanatát 
emelik ki. K. Csisztov megkerülhetetlen és immár történész-generációkat ori-
entáló monográfiájával a jelenséget a néplélektan szférájába emelte, és közvet-
len összefüggést bizonyított a népi Megmentő-várás hiedelme és az álcárok fel-
bukkanása között.13 A következő inspiratív koncepció Borisz Uszpenszkij nevé-
hez fűződik, aki szintén nem tagadja a hamis cárság intézményének a népi kul-
túrába és hiedelemvilágba való ágyazottságát, de azt alapvetően az orosz cár is-
teni eredetével kapcsolatos vallásos felfogásból vezeti le.14 Ez a felfogás utat 
nyitott az álcár-jelenséget a lehető legszélesebben értelmező nézetek számára, 
amilyen például P Lukin munkája.15 Ebben vizsgálat tárgyává válik minden al-
koholmámorban elhangzott óvatlanul fennhéjázó szó, amit a kutatás szem-
pontjából viszont O. Uszenko perspektívátlannak minősít.16 Az utóbbi időben a 
legtöbbet Maureen Perrie tette az álcár-jelenség feltárása terén, aki a 17. száza-
di álcárok fellépéseinek monografikus vizsgálata során arra a következtetésre 
jutott, hogy a döntő mégiscsak a hivatalos rendet opponáló ideológia, amelynek 
a lényege, hogy az a , Jó monarcha"-doktrína keretében marad.17 Magam 1982-
ben és 1988-ben megjelent, tudományos népszerűsítő összefoglalásaimban szintén 
hasonló következtetésre jutottam.18 

A történelmi relevancia szempontjából ma is elfogadhatónak tartott meg-
állapítás azonban a maga teljességében nem meríti ki a jelenségben rejlő törté-
nelmi tartalmakat. A történésznek sokat segít, ha az elvi alapvetések során 
nem hanyagolja el a konkrétumokat. Vizsgáljuk há t meg a továbbiakban, mi-
lyen megnyilvánulási formái is voltak az álcár-jelenségnek a 17. században. 

13 K. V. Csisztov: Russzkije narodnije szocial'no-utopicseszkije legendi. Moszkva 1967, ill. bőv. 
kiadása: Russzkaja narodnaja utopija. Szankt-Petyerburg 2003. 24-33. 

14 Uszpenszkij, B.: Car' i szamozvanyec i. m. 150. A. M. Pancsenko nagyhatású könyvében a 
koncepcionális érintkezések ellenére a „lázadás népi köntösére" helyezi a hangsúlyt. A. M. Pan-
csenko: Russzkaja kul'tura v kanun Petrovszkih reform. Leningrád 1984. 15. 

15 P V. Lukin: Narodnije predsztavlenyija o goszudarsztvennoj vlasztyi v Rosszii XVII veka. 
Moszkva 2000. 103-169. 

16 O. G. Uszenko: Kto takoj „szamozvanyec"? Vesztnyik szlavjanszkih kul"tur. Naucsnij i litya-
raturno-hudozsesztvennij al 'manah [Moszkva] (2002: 5-6.) 42—46. Oleg Uszenko egy egész cikksoro-
zatot írt a Rogyina című népszerűsítő történelmi folyóiratban, nevezetesen az 1995. évi 1. számban 
megjelent Szamozvancsesztvo na Ruszi: norma ili patologija? című cikkel kezdődően, illetve egy taná-
rok számára írt jegyzetben is összefoglalta nézeteit (Pszihologija szocial'nogo protyeszta v Rosszii 
XVII-XVIII vekov. Cs. 3, Tver' 1997.). Megjegyzendő, hogy K. Csisztov könyvének 2003. évi bővített 
kiadásában szintén bírálja a kiterjesztő fogalom használatot. Csisztov, K.: Russzkije narodnije szo-
cial'no-utopicseszkije legendi i. m. 457-461. 

17 Perrie, M.: Pretenders i. m. 246. Politikatörténeti és faktografïkus megközelítését számon is 
kéri rajta az angolszász történeti kritika. Vö. N.-S. Kollman-tói: Canadian-American Slavic Studies 
32. (1998: 1-4.) 413. 

18 Szvák Gyula: Cárok és kalandorok. A „zavaros időszak" története. Bp. 1982.; Uő: Hamis cá-
rok. Bp. 1988. és e kötet angolul is megjelent Uő: False Tsars. New Yersey 2000. 



A „zavaros időszakban" Dmitrij néven öt ember jelentkezett a moszkvai 
trónért. Ezek közül — és általában is a valaha élt önjelöltek közül — az első 
volt a legsikeresebb és legismertebb. Alig valamivel, éppen csak a cári koroná-
val, marad el mögötte II. ál-Dmitrij. A harmadik ál-Dmitrij már meglehetősen 
kisszerű figura volt, míg a negyedikről nem teljesen világos, hogy használta-e 
egyáltalán a Dmitrij nevet, hiszen egy kétszeres álcárevics is tarsolyában volt 
legitimációként. Tudjuk ugyanakkor azt is, hogy az első álcár bizalmasa, Mihail 
Molcsanov is kiadta magát egy alkalommal Dmitrijnek, hogy Ivan Bolotnyi-
kovot harcba indítsa. Ezekben az esetekben semmiféle cárjátékról, Megmen-
tő-hiedelemről nincs szó, nagyon is konkrét hatalmi érdekekről annál inkább. 
Ráadásul nem is egyszerűen orosz politikáról, hiszen az első két álcár esetében 
a lengyel közegnek éppenhogy meghatározóbb a szerepe a mese hihetővé fabri-
kálásában. M. Perrie kimutatta, hogy a legitimációs magyarázat kimunkálását 
nem a népben terjedő Messiás-váró hiedelmeknek, hanem a tudatos propagan-
damunkának köszönheti az első álcár (míg a második is sokat tett ennek érde-
kében). Az már más kérdés — de az ok-okozat viszonyt ettől még nem teszi fel-
cserélhetővé —, hogy a megkonstruált mese azután milyen (meghatározó) sze-
repet játszik a néptömegek mozgósításában. És hogy eredményességét annak 
(is) köszönheti, hogy a jó cár-hiten belül maradva kínálja a cári hatalom elleni 
fellépés lehetőségét. 

A leegyszerűsítő magyarázatok mindig kontraproduktívak. I. ál-Dmitrij 
persze nem népvezér. De népvezér is. Harca nem osztályharc. De osztályharc is. 
Maga az álcár, akit a történeti irodalom meghatározó vonulata egy Grigorij 
Otrepjev nevű kiugrott szerzetessel azonosít,19 ugyan igyekezett valódi cárnak 
mutatkozni abban az értelemben is, hogy cárként és nem kozák atamánként vi-
selkedett, mégsem feledkezhetünk meg arról a sok történész által bizonyított 
tényről, hogy a nyugati-délnyugati határvidék jobbágyrendszer ellen küzdő la-
kossága is része volt tömegbázisának. Ami nem azt jelenti, hogy dinasztikus 
harcát parasztháborúnak kellene minősítenünk.20 A differenciált történészi 
elemzés már régen kimutatta ennek a nézetnek az egyoldalúságát, hiszen az őt 
támogató társadalmi csoportok jóval szélesebb társadalmi bázist képeznek. Ál-
talában véve is a „zavaros időszak" historiográfiája napjainkig magán viseli 
mind a sematikus történelemszemlélet, mind a „nemzeti látószög" okozta egy-
oldalúságokat. Az egyik legnagyobb tehertétel a „lengyel-litván intervenció" 
topikja, amely lehetetlenné teszi a korszak egyes fázisai közötti különbségté-
telt, és hozzájárul ahhoz, hogy összemosódjanak a „zavaros időszak" különböző 
korszakai között meglévő eltérő tartalmak. Nagyon valószínű egyébként, hogy 
az egyes periódusok mechanikus különválasztásának oka gyakran nem is az át-
politizáltság vagy átideologizáltság, hanem egyszerűen csak a szovjet történet-
írásra jellemző erős szakosodás.21 Mindennek következménye viszont az, hogy 

19 L. részletesen: Perrie, M.: Pretenders i. m. 44. 
20 E nézet vehemens kritikáját és rövid szakirodalmi áttekintését 1. Ch. Dunning: Russia's First Ci-

vil War. The Time of Troubles and the Founding of the Romanov Dynasty. Pennsylvania 2001. 4-12. 
2 1 Ami persze szintén nem mentes politikai vagy/és történelemszemléleti meggondolásoktól 

vagy okoktól. Nem véletlenül foglalkoztak annyian — és külön is — a Bolotnyikov-felkeléssel vagy a 
Minyin és Pozsarszkij vezette nemzeti-felszabadító harccal. 



elvész az egészre rálátó perspektíva, és egy mozzanat kiemelésével igyekeznek 
az egész korszak lényegét megragadni. 

Monográfiák sokasága bizonyította, hogy a Borisz Godunov által beveze-
tett „tiltott évek" gyakorlata és általában a jobbágyrendszer megszilárdítása 
érdekében foganatosított intézkedései, a szolgáló nemesi földbirtokrendszer jó-
részt IV Iván opricsnyinájának, terrorjának és livóniai háborújának köszönhe-
tő krízise mind-mind jelentős társadalmi feszültségeket okozott a 17. század 
eleji Oroszországban.22 Olyanokat, amelyekre korábban nem volt példa az orosz 
történelemben, s melyek alapján joggal beszélhetünk az alapvető feudális osz-
tályoknak (földesurak és parasztok) az addigi orosz fejlődésben szintén példa-
nélküli szembekerüléséről. A IV Iván-i katasztrófa-politika azonban nem egy-
szerűen — már az Ivan Tyimofejev által is megénekelt módon — az országot 
„vágta ketté",23 hanem a szolgáló nemességet is. Ez utóbbiak deklasszálódása 
vagy attól való félelme, valamint a köztes rétegek (elsősorban a kozákok) ugyan-
ilyen eredetű frusztrációja, a privilegizált vagy kvázi-privilegizált rétegeken be-
lül is megosztottságot eredményezett. Az első választott uralkodó, Borisz Go-
dunov legitimációs hiánya ugyanakkor a legfelső udvari csoportokat is revánsra 
sarkallta. Ez az alaphelyzet, ezek az alapkonfliktusok jellemzik a „zavaros idő-
szak" kezdetét, és végig meg is maradnak. Az össztársadalmi elégedetlenség te-
hát a korszak konfliktusainak objektív alapja, melynek alapján a „zavaros idő-
szak" tartalmát joggal nevezhetjük egy permanens osztály-, réteg- és dinaszti-
kus harcnak, amely csak egy meghatározott szakaszán — később — válik egy-
szersmind nemzeti-felszabadító háborúvá. A történeti irodalom tekintélyes 
irányzata ezt a permanenciát a „polgárháború" terminussal írja inkább le.24 A 
legnagyobb probléma ezzel a szóhasználattal kapcsolatban modernsége. Elvileg 
ugyan nem tartom kizártnak, hogy egy „polgárok" nélküli társadalom véres 
konfliktusainak jelölésére a „polgárháború" szót használjuk, hiszen jól írja le 
össztársadalmi jellegét. Egyszersmind azonban a szóhasználat felpuhítja az ér-
dekkonfliktusokat — így válik lehetővé az osztályharc szó és minősítés elkerü-
lése —, ami nem kedvez az igazán differenciált megközelítésmódnak. 

Nos, e permanens társadalmi, politikai és dinasztikus küzdelem első sza-
kaszának meghatározó alakja I. ál-Dmitrij, akinek jelentőségét sem bagatelli-
zálni, sem eltúlozni nincs okunk. Nem célszerű egyszerű szélhámosnak tartani 
— bár kétségtelenül szélhámos (is) volt —, de talán túlzás I. Péter elődjének is 
tekinteni.25 Az mindenesetre biztos, hogy lengyel bábfigurának minősítése a 
historiográfia legrosszabb tradícióinak felelevenítésével egyenértékű. I. Dmitrij 
ugyanis — lett légyen az bármennyire is „kényelmetlen" egy nemzeti prioritá-
sokat követő historiográfia számára — közel egy esztendeig „minden oroszok 
cárja és nagyfejedelme" volt. Ráadásul nem volt rosszabb vagy tehetségtele-

22 A társadalmi krízist súlyosbították, de önmagában nem okozták a 17. század eleji drámai ter-
mészeti-éghajlati változások. 

23 Vremennyik Ivana Tyimofejeva. Moszkva-Leningrád 1951. 12. 
24 L. részletesen: Tyumencev, /.: Szmutnoje vremja i. m. 88-91. 
25 Erre egy jellemző példa: A. Nyizovszkij: Szamozvanci i dvojnyiki. Moszkva 2005. 30. Figye-

lemreméltó azonban az, amit Pancsenko I. ál-Dmitrij európai, „reneszánsz" vonásairól ír. Pancsenko, 
A. M.: Russzkaja kul ' tura i. m. 17., 21. 



nebb uralkodó, mint sok elődje vagy utódja. Rövid országlása azt bizonyította, 
hogy a cárok „Monomah-sapkáját" felelősséggel viselte, komolyan hitte „Isten-
től eredő" hatalmát, és ez megakadályozta a tisztánlátásban, helyzete reális érté-
kelésében. Ugyanakkor bizonyos szentimentalizmust is felfedezhetünk benne, 
hiszen igyekezett egyszerre több társadalmi réteg kedvében járni, így óhatatla-
nul egymással szembenálló érdekeket menedzselt.26 Bukása így idő kérdése volt 
csupán. 

Alakja különösen II. ál-Dmitrijt ismerve értékelődik fel. Mondhatnánk, 
hogy nem sokon múlott, hogy a „tusinói tolvajnak" csúfolt utód szintén nem 
költözött be a Kremlbe, hiszen csapatai hosszú hónapokig blokád alatt tartot-
ták Moszkvát, másfél évig működött tusinói „ellen-fővárosa", „ellen-bojár du-
mával", „ellen-pátriárkával", sőt igazi álcáméval ékesítve. A lengyel zsoldosai-
nak kiszolgáltatott, majd általuk elhagyott, attól kezdve kozákvezérként vitéz-
kedő szélhámos azonban egy pillanatig sem volt képes elhitetni magáról magas 
tisztségét: hatalmát a zsákmányszerzés vágya tartotta fenn, ennek ára azon-
ban az volt, hogy lengyel-litván és kozák martalóc bandák mintegy felosztották 
egymás között birodalmát. Nem véletlenül fordult velük szembe hamarosan a 
lakosság, és így az sem nevezhető véletlennek, hogy sikerei kérészéletűeknek 
bizonyultak.27 

Még mielőtt a „tusinói tolvaj' Dmitrij nevét felvette volna, mint láttuk, 
egy alkalommal az első álcár embere is kiadta magát annak, ezzel egyszersmind 
lökést adva a cárellenes mozgalom második hullámának. Az álcárság története 
szempontjából jelentéktelen eset nélkül aligha beszélhetnénk Bolotnyikov-fel-
kelésről, a „zavaros időszak" osztályharcának csúcspontjaként semmiképpen 
sem. 

A harmadiknak nevezett ál-Dmitrij már csak egy lokális jelenség a „zavaros 
időszakban". Pszkov környékére korlátozódott tevékenysége, ambíciói és jelentő-
sége sem volt országos már. Kronológiailag a korszak utolsó fázisában aktivizáló-
dott, amikor a Dmitrij-hit már elveszítette produktivitását, erősen kompromit-
tálta magát, mert a fejekben már megérett a konszolidáció igénye, és az álcárok 
egyre inkább a zavarok, az anarchia fő okaiként mutatkoztak meg. Nagyon fon-
tos, hogy Ilejkát, a III. ál-Dmitrijt már szinte kizárólag kozákok támogatták, de 
jelöltjük még Novgorodban és a svéd királyfival szemben sem lehetett „ver-
senyképes".28 

Az utolsó Dmitrij egy Zaruckij nevű kozák atamán volt, aki eredetileg II. 
ál-Dmitrij embereként szolgált és, aki annak bukása után „felkarolta" a két ál-
cár (I. és II. ál-Dmitrij) özvegyét, valamint utóbbi csecsemő fiát, az ál-álcárevi-
cset. A menekülő kozák csapat egyre távolabb került az ország centrális terüle-

26 Erről részletesen 1. Szvák Gy.: Cárok és kalandorok i. m. 112-117. 
27 A kevésszámú, II. ál-Dmitrijjel érdemben foglalkozó szakirodalmi mű okán is fontos a követ-

kező forrásgyűjtemény: Tusinszkij vor. Licsnoszty, okruzsenyije, vremja. Dokumenti i matyeriali. 
Moszkva 2001. A népi ellenállás historiográfiai aspektusának kiemelésére 1. I. Tyumencev. Gyisz-
kusszionnije voproszi isztorii szmutnogo vremenyi v Rossziii nacsala XVII szt.: tusinszkij period. 
Moszkovija: szpecifika razvityija / Muscovy: The Peculiarities of its Development. Szerk. Gy. Szvák. 
Bp. 2003. 100-102. 

28 L. részletesen R. G. Szkrinnyikov: Minyin i Pozsarszkij. Moszkva 1981. 220-226., 250-255. 



teitől, és Asztrahany körül igyekszik megvetni magát. Annak ellenére, hogy 
Zaruckij legitimációja a „cárné" és annak fia, a „trónörökös", egyes források 
szerint a biztonság kedvéért a távolban maga is bemutatkozott cárként. Ennek 
azonban már nem volt különösebb jelentősége az események menete szempont-
jából.29 

A „zavaros időszak" alatt nemcsak Dmitrijek bitoroltak cári nevet. Még I. 
ál-Dmitrij idejében indult a hadszíntérre, de majd a Bolotnyikov-felkelés idején 
vált meghatározó figurává — Dmitrij távollétében „származása jogán" első szá-
mú vezetővé — egy bizonyos Pjotr nevű kozák, aki Dmitrij unkaöccsének adta ki 
magát. Ettől kezdve a kozákok szinte menetrendszerűen neveztek ki maguk kö-
zül cárevicseket. Ok — Ivan Augusztusz kivételével, aki IV Iván fiának mondta 
magát — mind a félelmetes cár soha nem létezett „unokái": Oszinovik (Ivan 
Ivanovics „fia"), Fjodor, Lavrentyij,30 Klementyij, Szavelij, Szemjon, Vaszilij, Je-
roska, Gavrilka, Martinka (mind Fjodor cár „fiai"). Jelentőségüket már az álta-
luk választott név is mutatja: döntő többségük cárok vagy nagyfejedelmek által 
soha nem használt, kicsinyítőképzős nevek. Fellépésük II. ál-Dmitrij idejére te-
hető: eredetileg a cári „nagybácsit" jöttek segíteni, de az álcár hamarosan propa-
gandát (és harcot) indított ellenük: az álcárevics-hullám láthatólag sérti cári am-
bícióit és kikezdi legitimációját. A jelenség pontos megértésé szempontjából 
azonban regisztrálni kell, hogy a harcba induló kozákok kisebb-nagyobb csapatai 
egy adott időben mind fontosnak tartották egy cári „rokon" felmutatásával legi-
timálni fellépésüket, ezzel egyszersmind azt is bizonyítva, hogy körükben már 
semmilyen hitele nem volt az álcár-mesének.31 

Kétségtelen azonban, hogy a „zavaros időszakban" fellépő álcárok és álcá-
revicsek mind politikai célokat követtek: a hatalmi harcban kívánták ezzel az 
eszközzel pozícionálni magukat. Az első két ál-Dmitrij és Pjotr országos, míg a 
többi álcárevics regionális szinten. Ennél bonyolultabb az a kérdés, hogy egyút-
tal társadalmi célokat is kitűztek vagy megtestesítettek volna. Ezzel elérkez-
tünk a „zavaros időszak" cárellenes küzdelme ún. „tömegbázisának" — törté-
nészek generációit régtől fogva izgató — kérdéséhez. A zavarok kora egyik 
meghatározó jellegzetessége nézetem szerint éppen a mozgalom kiinduló társa-
dalmi erejének makacs permanenciája, a hangsúlyt mégis a korszak szakaszolá-
sára tenném. Míg I. ál-Dmitrij esetén ugyanis létrejött egy széles társadalmi 
szövetség, addig az a Bolotnyikov-felkelés idején szociális értelemben erősen 
polarizálódott. II. ál-Dmitrijjel az idegenek egyre jelentősebb szerephez jutot-
tak, ám ezzel párhuzamosan a kozákok jelentősége is nőtt a felkelők táborában. 
A lengyelek kiverésére szerveződött két „népfelkelés" szociális értelemben 
ismét végletekig megosztott volt, hiszen hirtelen egy táborban találta magát a 
korábban a cári hatalmat opponáló és védelmező tábor.32 

29 Részletesebben 1. Szuák Gy.: Cárok és kalandorok i. m. 247. 
30 Nem világos, hogy Fjodor vagy Ivan Ivanovics „leszármazottja". 
31 Ezen „kis tolvaj ócskákra" vonatkozóan is 1. Tusinszkij vor i. m. 429.; Perrie, M.: Pretenders i. 

m. 174-181. 
32 Mindezt részletesen kifejtettem az Oroszország története című összefoglaló megfelelő helye-

in: Font Márta - Krausz Tamás - Niederhauser Emil - Szvák Gyula: Oroszország története. Bp. 
2001. 167-168. 



Az állandó tényezőnek a kozákságot látom. Kétségtelen óriási — bár az 
egyes szakaszokban nem egyforma jelentőségű — a szerepük a „zavaros idő-
szakban". Már I. ál-Dmitrij fellépésének idején ők alkották serege nagyobb ré-
szét, és végig ott találjuk őket a cárellenes táborban. Ilyenformán a Dmitrij ne-
vében folytatott, az álcárideológia által táplált legitim cár elleni harc éltető ere-
jét is ők adták. Végig kitartottak az első két Dmitrij mellett, míg más társadal-
mi csoportok fokozatosan leváltak róluk. Bizonyos értelemben az ő józan belá-
tásuknak volt köszönhető a „zavaros időszak" vége is. Ekkor ugyanis már nem 
ragaszkodtak valamilyen új Dmitrijhez (bár elég erejük maradt még ahhoz, 
hogy saját jelöltjüket, Mihail Romanovot választassák meg cárnak). 

Ezzel nem azt akarom sugallni, hogy az álcárok társadalmi bázisa a ko-
zákság volt, és hogy ők fogalmazták volna meg a társadalmi célokat. Láthattuk, 
hogy az első ál-Dmitrijek nem úgy működtek, mint a kozákvezérek, és nem is 
akartak kozákvezérek lenni. Azt is láttuk azonban, hogy a kozákok igényelték 
az álcárokat, olyannyira, hogy attól sem riadtak vissza, hogy akár maguk közül 
nevezzenek ki néhányat. (Ezzel egyébként maguk járultak hozzá az álcárok ér-
tékének devalválódásához, az álcárhit bomlásához.) Az álcárhit jótékony követ-
kezményeinek mások is haszonélvezői voltak. Bojárok kerültek vezető pozíci-
ókba, szolgáló nemesek kaptak új birtokokat, szökött parasztok és szolgák kap-
ták vissza szabadságukat. A cárellenes mozgalom egyes fázisaiban tehát mind-
egyik réteg megfogalmazta a maga igényeit. Végső soron azonban ezek az igé-
nyek valamilyen módon a konszolidáció irányába mutattak: a megszerzett java-
kat ugyanis biztonságban kellett tudni. Egyedül a kozákok voltak ebben ellen-
érdekeltek: az ő foglalkozásuk ugyanis a harc volt, fő bevételi forrásuk pedig a 
zsákmány. Nem kétséges természetesen, hogy világlátásukat alapvetően befo-
lyásolta az a tény, hogy derékhadukat az egykor a jobbágyrend terjedése elől 
szökő néprétegek adták. Ezért a cári rend elleni fellépésüknek voltak ösztönös 
osztályszempontjai. Ez azonban nem a kozák szabadság elveinek uralomra 
jut ta tására irányult, hanem kimerült a puszta ellenállás anyagi előnyökkel 
kecsegtető igenlésében. 

Ezen a ponton érdemes elidőznünk egy kicsit annál a kérdésnél, ki vagy 
kik találta-találták ki az álcár-mesét? A történeti irodalom ezen a ponton — 
nem érthetetlenül — igen bizonytalan, általában elkerüli vagy megkerüli a vá-
laszt azzal, hogy az Grigorij Otrepjev műve orosz földön. Ez persze nem kétsé-
ges, de nem fedi fel az ötletadó személyt vagy közeget. A helyzet tudniillik az, 
hogy a 16. század végén és 17. század legelején több helyütt is fellépnek álkirá-
lyok és álcárok Európában.33 Nagyon csábító lenne például azt feltételezni, 
hogy a portugál ál-Sebestyénektől vette volna Grigorij az ötletet, hiszen a pápa 
is direkt párhuzamot vont először a két eset között.34 Csakhogy a moszkvai ud-
varba még Amerika felfedezésének híre is csak mintegy félévszázados késéssel 
jutot t el,35 hogyan értesülhetett volna tehát egy egyszerű patriarchátusi írnok 

3 3 L. részletesen L. Juzefovics: Szamije znamenyitije szamozvanci. Moszkva 1999. 55-88.; Y-M. 
Bercé: Le roi caché. Sauveurs et imposteurs. Mythes politiques populaires dans l'Europe moderne. 
Paris 1990. 

34 „Sara un altro Re di Portogallo resuscitato" - idézi: Ferrie, M.: Pretenders i. m. 42. 
35 Szuák Gyula-. Moszkóvia és a Nyugat. Bp. 1988. 92. 



egy távoli ál-királyról? Ál-uralkodók ugyanis közelebb is felbukkantak Oroszor-
szághoz. 

A legerősebbnek tűnő történészi magyarázatok egyébként nem igénylik 
koncepciójukhoz az átvétel mozzanatát. A hagyományosan politikatörténeti 
dominanciájú medievisták vagy a kora újkor történetét kutatók hajlamosak 
belpolitikai okokkal magyarázni az orosz álcár mese megszületését.36 Még op-
ponenseik (mint Csisztov,37 Uszpenszkij38 vagy Perrie39) számára is alapfeltétel, 
hogy mindez orosz közeg terméke. És valóban, igen korán (tehát évekkel 
Otrepjev „színvallása" előtt), már 1598-ban vagy 1600-ban hallhattak az oro-
szok Dmitrij cárevics „csodálatos megmeneküléséről".40 Csakhogy különféle 
mendemondák, fantasztikus történetek keringése és aközött, hogy egy konkrét 
ember egy sok éve elhalt cárevics bőrébe bújjon, tehát, hogy a mese megkonst-
ruálódjék, és testet öltsön, nem automatikus és a legkevésbé sem pofonegysze-
rű az átmenet. Segíthet ebben, ha már kidolgozott, bevált mintát használha-
tunk. Ilyennel pedig Grigorij szerzetes nagyon is találkozhatott. Én minden-
esetre igen életszerűnek találom azt, hogy Dmitrij kétséget kizáróan bizonyí-
tott színrelépésére Konsztantyin Wisniowiecki birtokán azt követően kerül sor, 
hogy a vándor szerzetes hónapokat töltött a zaporozsjei kozákok között.41 Ok 
pedig már az idő tájt meglehetősen ismerték az álfejedelmi elméletet és gyakor-
latot, hiszen Moldvában több ilyen álfejedelmecske is ismert volt,42 a zapo-
rozsjeiek pedig szoros viszonyt ápoltak a moldvaiakkal. Azt állítom tehát, hogy 
az álcárjelenség nemcsak fennállása és működése folyamán, de már megszüle-
tésében is meghatározóan kozák találmány lehet. 

Egyébként az álcárrá válás vagy egy álcár kreálása nem is volt olyan talá-
nyos vagy misztikus kérdés, mint azt Dmitrij kapcsán a történészek szeretik 
önnön fontosságuk teljes tudatában sugallni. A második álcárevics, Pjotr mind-
össze pár hónappal Dmitrij megkoronázása után jelentkezett - végletekig prak-
tikus története ugyanis hála az aprólékos kínvallatási jegyzőkönyvnek megle-
hetősen ismert. íme így hangzik: Az árva zabigyerek először almát árult, majd 
hajószakács lett, később bőrt és cipőt árult az asztrahanyi bazárban. A döntő 
fordulatot az hozta életében, amikor a tyereki kozákok közé állt, akik a Kasz-
pi-tengerre akartak kihajózni, hogy török és perzsa földeket sarcoljanak. Egy 
300 főből álló csapatuk azonban inkább a volgai kereskedőket fosztogatta vol-
na. Úgy döntöttek, hogy ehhez a vállalkozáshoz a legszerencsésebb, ha Fjodor 
Ivanovics cár — soha nem élt — fiát is maguk között tudják. E célra két fiatal-
embert szemeltek ki: Ilejkát és Mitykát, egy asztrahanyi sztrelec fiát. Végül az 

36 R. Szkrinnyikov ennek kapcsán nem véletlenül idézi V Kljucsevszkij aforizmatikus megálla-
pítását: ál-Dmitrijt „lengyel kemencében sütötték ugyan, ám Moszkvában dagasztották". R. Szkrinnyikov. 
Rosszija v nacsale XVII v. „Szmuta". Moszkva 1988. 96. 

37 Csisztov, K.\ Russzkije narodnije szocial'no-utopicseszkije legendi i. m. 29. 
38 Uszpenszkij, B.: Car' i szamozvanyec i. m. 149-150. 
39 M. Perrie az álcár önálló iniciatíváját emeli ki: Perrie, M.: Pretenders i. m. 55. 
40 Uo. 35-36. 
41 Szkrinnyikov, R.: Szamozvanci v Rosszii v nacsale XVII veka. Grigorij Otrep'ev. Novoszi-

birszk 1987. 43. 
42 A moldvai álfejedelmekről 1. részletesen: N. Mohov: Ocserki isztorii moldavszko-russzko-

ukrainozkih szvjazej (sz drevnyejsih vremjon do nacsala XIX veka). Kisinyov 1961. 



döntött Ilejka („Péter cárevics") javára, hogy riválisa sosem jár t még Moszkvá-
ban.43 

A kozákok tehát eléggé egyszerű, de annál ütőképesebb receptjét ismerték 
az álcár-állításnak. Nem sokkal Pjotr, azaz Ilja Muromec (véletlenül, de annál 
stílusosabb módon a bilinabeli népi hős druszája) felbukkanása után ez a gya-
korlat a végletekig leegyszerűsödik, és — mint láttuk — vagy egy tucat újabb 
kozák jurtákból való „cárevicset" produkál. A „zavaros időszak" ezen mozzana-
tának a szakirodalom nem tulajdonít elég jelentőséget. Nézetem szerint ugyan-
akkor meghatározó a szerepe. Egyrészt közvetett módon ismét a kozákság tár-
sadalmi-politikaijelentőségét bizonyítja a korszak eseményeinek alakulásában. 
Másrészt a hatalmi harc ideológiájának, az álcár-hit születésének forrásvidéké-
re is elkalauzol. Nagyon elképzelhető ugyanis, hogy az álcár-mese kozák közeg-
ben született vagy kapott végső megformálást, és ez a kozákoknak annyira 
megtetszett, hogy vég nélkül sokszorosították az általuk iniciált prototípust. 
Ezzel egyszersmind le is járatták, devalválták - annyira, amennyire egyébként 
a társadalmi-politikai küzdelemben is fokozatosan perifériára szorultak. Az ál-
cár-jelenséget természetesen nem áll szándékomban par excellence kozák jelen-
ségnek láttatni — a fentiekben nem véletlenül érveltem széles társadalmi bázi-
sa megléte mellett —, ilyetén összekapcsolásukat azonban fontosnak és a törté-
neti irodalomban korrigálandónak tartom. Nem kétséges ugyanis, hogy a le-
gendákon, csodás, meseszerű elemeken és nyers szélhámosságon alapuló álcár-
hiedelem legtermészetesebb közege a kozákság, amelynek egész életmódja, ér-
tékrendje és hiedelemvilága hasonlóan vegyes forrásokból táplálkozik. 

Ha ez így van, akkor természetesen részben korrigálni kell mindazt, amit 
az álcár-hitről általában mondani szoktunk. Ilyen megközelítésben nem annyi-
ra kifinomult ideológiai konstrukció, hanem meglehetősen durva, egészen a ci-
nizmusba hajló pragmatizmus terméke. Elsődlegesen nem az „orosz nép" fenn-
költ szabadság vagy valamiféle elvont Megmentő iránti vágyát önti formába, de 
nem is a játszó hajlama vagy ösztönös „ellen-viselkedéskultúrája" testesül meg 
benne. Egyszerre tudatosabb és kevésbé erőltetett. Amíg mind a Csisztov, mind 
az Uszpenszkij-féle magyarázat erősen magán viseli a retrospektív konstrukció 
módszertanai jegyeit (előbbi népi ideológiát, utóbbi népi viselkedést próbál re-
konstruálni), addig a rendelkezésre álló források elsődleges olvasata egysze-
rűbb, „életszerűbb" megoldást sugall. Egyébként is úgy gondolom, hogy az 
„életszerűség" fogalmát — amelynek komoly a jelentősége például a hétközna-
pi jogban — a történeti kutatások során is meghatározó módon kellene hasz-
nálni, mégpedig a széles történelmi kontextusban mintegy iránytűként. A mi 
esetünkben például a közvetlenül rendelkezésünkre álló dokumentumokból jól 
látható, hogy az álcárok bázisának meghatározó részét mindvégig a kozákok 
adták,44 és hogy maguk is előszeretettel állítottak álcárevicseket. Ehhez képest 

43 L. részletesen Vossztanyije I. Bolotnyikova: dokumenti i matyeriali. Összeáll. A. Kopanyev -
A. Manykov. Moszkva 1959. 223-225. 

44 A. L. Sztanyiszlavszkij például a „Szmuta" eseményeinek alakulásában döntő szerepet tulaj-
donít a kozákságnak, egyebek között éppen a hasonló korabeli kozák véleményekre hivatkozva. A. L. 
Sztanyiszlavszkij: Grazsdanszkaja vojna v Rosszii XVII v. Kazacsesztvo na perelome isztorii. Moszkva 
1990. 3. 



egyértelműséggel nem bizonyítható, hogy az álcárokkal kapcsolatos hiedelmek 
többek voltak, mint a politikai propaganda részei (tehát, hogy a Messiás-várás-
sal kapcsolatosak) vagy hogy valamiféle dualisztikus szemantikai tar ta lmat 
képeznének. Ezeket sem zárnám ki másodlagos leírásként, de az elsődleges 
magyarázat is eléggé meggyőző, mert nem statikus, hanem dinamikus, nem 
kimerevített, hanem kronologikus, nem rekonstruált, hanem életszerű. 

Ezzel a legkevésbé sem szeretném azt állítani, hogy az álcár-ideológia nem 
korabeli közösségi tudattartalmakra tudatosan építő, kifinomult, politikai vezé-
reltségű ideológiai konstrukció, hanem utólagos történészi manipuláció vagy sze-
mantikai t rükk volt. Felfogásomból az következik, hogy elsődlegesen és döntően a 
kozáksághoz kapcsolódó jelenségről van szó, amely jól és organikus módon — „stí-
lusosan" — szolgálta a speciális kozák érdekeket a „zavaros időszakban", de amely 
másra és ennél többre is alkalmas volt. Azt se szabad szem elől téveszteni, hogy az 
eredetileg leplezetlen csalás később is mindvégig élt a tudatos megtévesztés eszkö-
zével. Kereshetünk tehát fennköltebb ideológiai tartalmakat mögötte, de ez a jel-
legzetessége akkor is domináns marad. 

A kozákok azt adták, ami a valójuk volt: a merész, durva trükköt, és ké-
szek voltak ad absurdum vinni a kiinduló ötletet. Az ő kezükben ez a fegyver 
nem volt fejlődőképes, és teljesen lejáratták. A profán alkalmazáson túli szo-
fisztikáit felhasználás már nem az ő műfajuk volt, és meg is haladta képességei-
ket, de ez irányú ambícióikat is. Ez ugyanis már politikusok műve volt. I. 
ál-Dmitrij pedig az volt, mégpedig leleményes politikus. Hasonlóképpen tehet-
ségesek voltak a „nemesi demokrácia" politikai kultúrájában szocializálódott 
lengyel tanácsadói is. Az ő propagandájukban körvonalazódik az a mese, amely 
alkalmassá válik a csaló cárrá transzformálásra, a csalás szakralizálására. 

„Dmitrij' fokozatosan alakította ki „csodálatos megmenekülésének" ver-
zióját, külön variánsokat alkalmazva a különnemű befogadó közegre. Lengyel-
országban viszonylag pontos „meneküléstörténetet" adott elő, orosz földön kü-
lönböző időkben írt lázító leveleiben, proklamációiban nem a tényszerű hiteles-
ség került előtérbe, hanem a vallásos motívumok. „Csodálatos feltámadását" 
hangsúlyozza (konkrétan is felbukkan Lázár történetére való utalás),45 de min-
dig szerepel a Borisz Godunov bérgyilkosaira való utalás is.46 Ezzel egyszerre 
pozícionálja magát az „isteni" eredetű cári szerepben és deklarálja a hivatalos 
cárt gyakorlatilag köztörvényes bűnözőnek. Az orosz lakosság vallásosságára és 
különösen a cár személyével kapcsolatos vallásos elképzeléseire épített történe-
te a határ túloldalán meglehetősen eredményesnek bizonyul: alighogy átlépi a 
Dnyepert, a határvidék lakossága özönleni kezd a táborába, és — amint a kül-
földi szemtanúk beszámolnak róla — Borisz katonáinak kegyetlen megtorlása 

45 A doni kozákok válaszleveléből visszakövetkezethetően így hangzik e formula: „Isten akara-
tából és kegyelméből... feltámadott, mint Lázár, a halottakból." Idézi: Szkrinnyikov, R.\ Rosszija v 
nacsale XVII v. i. m. 118. 

46 „Amikor isteni akaratból szülőnk eltávozott és fivérünk Fjodor Ivanovics lett a cár, akkor az 
árulók minket Uglicsba küldtek és olyan sanyargatásokban részesítettek, amilyenek még az alattva-
lók esetében sem helyén való, és többször gyilkosokat küldtek ránk, hogy tönkre tegyenek és megöl-
jenek, de a könyörületes isten elrejtett bennünket a gonosztevő szándékok elől és megőrzött egészen 
felnőtt korig." Idézi: Csisztou, K.\ Russzkije narodnije szocial'no-utopicseszkije legendi i. m. 43—14. 



ellenére is kitart amellett, hogy Dmitrij személyében a „fénylő nap", az igaz cár 
kelt fel.47 

Jól látható, hogy az álcár-mesében nincs szükség bizonyítékokra. Elég an-
nak deklarálása, hogy megmenekült és IV Iván „fiaként" ő a legitim cár. Ezzel 
egyszersmind magára ölti az orosz cárok „isteni jegyeit", és a tömegek vallásos 
tiszteletének tárgyává válik. Ezzel szoros összefüggésben viszont a valódi cár 
automatikusan maga lesz a Sátán, aki minden bün eredője. Ez a nem túlságo-
san bonyolult, dichotomikus, mert szélsőségesen polarizált struktúra a népi hi-
edelemvilágban persze végtelen számú formában interpretálódik és találja meg 
a népi kultúra adekvát (szokásos, igényelt) fabuláit. Számtalan történetet is-
merünk például a bérgyilkosok elől megmenekült gyermek kicseréléséről48 és a 
népi fantázia olyan cári (isteni) jegyekkel is felruházza,49 amelyektől maga 
igyekszik távol tartani magát (de Pugacsov esetében például a cárságának 
egyik leglényegesebb bizonyítékává válik.50) A mese ilyenformán jól megkonst-
ruált ideológiai fegyverré transzformálódik, amelynek lényege az, hogy az iga-
zit, a legitim cárt hitelteleníti, hamisnak és illegitimnek deklarálja, míg a trón-
bitorló hamis cárt, az imposztort igaz, legitim uralkodónak állítja be. Az ál-
cár-hit valójában tehát a legitim és illegitim uralkodó helycseréjét vonja maga 
után Oroszországban, ily módon pedig a hagyományos ideológiai kereteken — a 
jó cár-hiten — belül maradva tesz lehetővé cárellenes fellépést. 

A törvényes cár és a trónbitorló hely-, illetve szerepcseréje tehát durva 
csaláson és nem túl részletező, strukturálatlan hitbéli konstrukción alapul, ám 
éppen egyszerűsége kölcsönzi számára azt a közös eszmeiséget, amely a társa-
dalom legszélesebb rétegeit ideig-óráig alkalmas szövetségbe forrasztani. A for-
rások tanúbizonysága szerint a lakosság jelentős része (elsősorban a helyhez 
kötött szolgák, parasztok, alacsonyabb besorolású városi és katonai szolgálatte-
vők)51 minden bizonnyal eleinte hitt is a mesének, hiszen egyszerre reményke-
dett egy J ó " cárban és a sanyarú sorsán segítő evilági megváltó eljövetelében. 
Mások inkább csak akartak neki hinni, mert érdekeiket ez szolgálta, megint 
mások pedig nagyon is tisztában voltak a szélhámossággal, de kihasználták a 
benne rejlő lehetőséget. A „zavaros időszak" társadalmi ellenállásának vagy 
turbulenciájának „fazont adó" kozákság inkább az előbb említett második cso-
portba tartozott. A tizenkét „jurtái" álcárevics és különösen Pjotr esete jól mu-
tatja, hogy a kozákok kihasználták az álcár-hitben rejlő lehetőségeket, de egy 
pillanatig sem hittek szakrális tar talmában. Nagyon valószínű, hogy még 
Bolotnyikov is inkább csak hagyta magát megtéveszteni Molcsanov által, de 
igazán nem hitte, hogy ő lenne Dmitrij cár. Nem véletlenül küld az egyre szo-
rultabb helyzetben levő, ostromlott Tulából követeket azzal a paranccsal, hogy 
kerítsenek már elő egy Dmitrijt. Később, már a kínvallatás során, pedig még vi-

47 L. részletesen Perrie, M.: Pretenders i. m. 64-66. 
48 Az elcserélt gyermek meséje ál-Dmitrij saját verziója, amelyet Rangoni pápai nuncius 1603. 

november 8-i jelentésében továbbít a Vatikánnak. P. Pierling: La Russie et le Saint-Siège. Etudes 
Diplomatiques. Vol. 3. Paris 1910. 399., 431-434. 

49 Részletesen ír erről Perrie, M.: Pretenders i. m. 67-68. 
50 L. részletesen Uszpenszkij, B.: Car' i szamozvanyec i. m. 156-157. 
51 Az erről szóló historiográfiai vitáról 1. Perrie, M.: Pretenders i. m. 63-64. 



lágosabbá teszi, hogy tudja ki a törvényes cár.52 Azután, ahogy haladunk időben 
előre a „zavaros időszak" történetében, úgy válik egyre világosabbá mindenki 
számára, hogy „Dmitrij' — akárki is bújik minduntalan a bőrébe — csaló. 

Mégis, az álcárságot hiteltelenítő és lejárató II. ál-Dmitrij paradox módon 
szintén mindvégig „legitimitását" igyekszik bizonyítani. Cári felségjogokat és 
-jegyeket alapít, vagy éppen kölcsönöz magának (második főváros, saját bojár 
duma és pátriárka, vagy az első álcár feleségének megszerzése), sőt „igazi" cár-
ként kivégezteti a kezébe került hamis cárevicseket. Másrészt Borisz Godunov 
után immár egy másik, elvileg jogszerűen uralkodó cárt (Vaszilij Sujszkijt) dek-
larál trónbitorlónak, tehát a szerepek felcserélése tovább folytatódik. Vaszilij 
Sujszkijról elhitetni egyébként, hogy nem igazi cár, nem volt különösebben 
megerőltető feladat. És nem csupán azért, mert Godunovhoz hasonlóan ő is 
csak választott cár volt (később ez a Romanovoknak is okoz még gondot), ha-
nem azért, mert egyáltalán nem volt cárias jelenség. Tetteiben és megjelenésé-
ben sem sugározta magas tisztségének megfelelő kvalitásokat (volt például, 
hogy teátrálisan elsírta magát, vagy hagyta, hogy a tömeg megtépdesse a sza-
kállát).53 Végül a bojárok egyszerűen lemondatták a trónról. Ekkor kezdetét ve-
szi az orosz történelem egyetlen cárnélküli időszaka, amely sajátos módon nem 
kedvez az álcár-jelenségnek. Az orosz társadalmat ugyanis ekkorra már annyi-
ra szétzilálta az anarchia, hogy a lakosság széles rétegei immár egy „igazi" cár-
ban voltak érdekeltek. 

Ha végigtekintünk a 17. század ezt követő időszakaiban fellépő álcárevicse-
ken, akkor arra a meglepő következetésre jutunk, hogy nem éltek az álcár-propa-
ganda eddig részletezett „helycserés" technikájával, tehát nem vitatták el a hiva-
talos cár hatalmát, és nem törtek közvetlenül ellene! Az ál-Dmitrijek kihalásával 
egyébként az álcárok is hosszú időre eltűnnek Oroszországból. Legközelebb Dmi-
trij fiának képében jelenik meg az 1630-as évek végén és az 1640-es évek első felé-
ben két (vagy három) álcerevics, de mindegyik az orosz határon kívül.54 Ugyaneb-
ben az időben két — soha nem volt — Sujszkij-gyermek alakját is felveszik, szin-
tén távol Oroszországtól.55 A lengyel és (még inkább) kozák közegben kitermelt 
álcerevicseknek ezúttal semmilyen orosz támogatottságuk nincs, valamelyes jelen-
tőségre csak Tyimofej (Tyimoska) Akingyinov (Akungyinov, Akigyinov stb.) tesz 
szert, de ő is csak mint nemzetközi szélhámos. Fél Európát bejáija, hol a nem léte-
ző Permi Kormányzóság vezetőjének, hol Sujszkij fiának kiadva magát. A legtöbb 
helyen komolyan veszik — ami álcárevicsi kvalitásait látszik igazolni, ilyen minő-
ségében I. ál-Dmitrijhez mérhető —, végül azonban a holsteiniek kiadják Moszk-
vának, ahol kivégzik.56 Ezeknek az álcároknak nemcsak társadalmi támogatottsá-

52 K Bussow: Moszkovszkaja hronyika, 1584-1613. Moszkva 1961. 144, 146. 
53 V Kozljakov új könyvében kicsit finomít ezen a cár-képen, de ő sem hagy kétséget afelől, hogy 

Sujszkij „nem tudott megbirkózni a hatalommal." V Kozljakov: Vaszilij Sujszkij. Moszkva 2007. 263. 
54 M. Perrie: Samozvanchestvo Reconsidered: 'Calling Oneself a Tsar' in Seventeenth-Century 

Russia. In: Novije napravlenyija i rezultati i. m. 93. 
55 Szvák, Gy.: False Tsars i. m. 50-58. 
56 Tyimofej Ankungyinov (Ankingyinov) kalandos története sok történésznek, így Szergej Szo-

lovjovnak is, felkeltette az érdeklődését, de monografikus feldolgozására eddig még nem került sor. 
Nagyon jól használható viszont Ju. Szimcsenko rövid életrajza: Ju. Szimcsenko: Lzse-Sujszkij II. 
Pravoszlavnij, muszul'manyin, katolik, protyesztant. In: Russzkije: Isztoriko-etnograficseszkije ocserki. 



guk Oroszországban, de belpolitikai hatásuk sincs. Az álcár-ideológiához sem-
mit nem tesznek hozzá, nem is mozgósító hatást remélnek tőle, hanem egzisz-
tenciális előnyök ideiglenes alátámasztását. Ezzel lehet összefüggésben, hogy 
nagyobb szerepet kapnak meséjük dokumentálásában a testükön fellelhető kü-
lönféle „cári jegyek", mint az ideologémák. 

Körülbelül három újabb évtized múltán az új cár, Alekszej Mihajlovics fia-
inak (Alekszejnek és Szimeonnak) a nevét bitorolja két szélhámos: az egyik 
ugyan elmeháborodott, de mindkettőt kivégzik, anélkül, hogy bármilyen rezo-
nanciát keltene fellépésük.57 Az álcár-konstrukció akármilyen formában törté-
nő gazdagításáról szintén nincsenek információink. 

Sokkal jelentősebb a valamivel korábban zajló Sztyepan Razin-féle, szin-
tén kozák közegből indult felkelés kapcsolata az álcár-jelenséggel. Maga a vezér 
nem adja ki magát ugyan cárnak, de kozák flottillájának egyik fekete drapériá-
val befedett dereglyéjén, a kozákok úgy híresztelték, Alekszej cárevicset, míg a 
vörös posztóval bevonton Nyikon pátriárkát vitte magával. A kozák dominanci-
ájú mozgalom tehát egyszerre élt az álcár- és álpátriárka-hiedelem biztosította 
legitimációval. Amennyire rekonstruálható, a felkelés nem a cár, hanem a go-
nosz tanácsadó bojárok ellen irányult, tehát az álcár-ideológia itt nem a cárelle-
nes fellépés eszköze volt. Nem is deklarálták hamisnak a törvényes cárt, amint 
a helyébe sem kívántak egy „igazi" uralkodót állítani. A társadalmi mozgalom 
kísérő jelensége, az álcár-hit itt tehát kisegítő funkciójú volt, és már nem a 
legitim és illegitim uralkodó helycseréjén alapult.58 

A 18. századból ismert legkevesebb 44 álcár59 és álcárevics szintén nem él 
ezzel az eszközzel, illetve az ismert 16 ál-III. Péter60 mind azt kommunikálja, 
hogy a trónon ülő uralkodó hamis, míg ők az igaziak, ám mivel ez esetben egy 
nőről (II. Katalinról) van szó, ezt nem tekinthetjük klasszikus helycserének. 

* * H= 

Végig tekintve tehát a tárgyalt időszakban a moszkóviai álcárok és álcáre-
vicsek történetét és az álcár-jelenség alakulását, összegzésképpen az alábbi kö-
vetkeztetésekre juthatunk. 

1. A korszak legjelentősebb álcárjai, az ál-Dmitrijek politikai célokat kö-
vettek. 

2. Az álcár-mese politikai indíttatású szélhámosság. 
3. Legalább annyira alapul a tudatos megtévesztésen, mint a ,jó cár"-hiten. 

Moszkva 1997., valamint az irodalomtörténész, V Dubovik tanulmánya: V. Dubovik: Szamozvansztvo 
kak polikul'turnij gyialog: szamozvanyec Tyimofej Akingyinov (lingvisztyicseszkij aszpekt problemi). 
In:http ://www.russian .slavica. org/article3199. htm 1 
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4. A J ó cár"-hitet, mint a megtévesztés eszközét használja és konstruál-
ja célja elérése érdekében. 

5. Az első álcároknál az álcár-hit a legitim és illegitim cár „helycseréjén" 
alapul. 

6. Társadalmi bázisa széles, mert a „zavaros időszakban" egyszerre alkal-
mas a fennálló hatalmi, politikai és társadalmi rend elleni fellépésre. 

7. Mindvégig kitartó szociális bázisa azonban a kozákság, amelynek kö-
zegéből termelődött ki, és amely feltehetően a mintát is adta, de leg-
alábbis organikus módon reprodukálta. 

8. A csalási mese tudatosan épített a tömegek „Megmentő-hiedelmére", 
a szakrális uralkodó-képére és a nép cárokkal kapcsolatos szokásmin-
táira, viselkedéskultúrájára (vagy legalábbis kihasználta ezeket). 

9. Az iniciatíva azonban nem innen származik, az lengyel-kozák mixtúra. 
10. Mondhatni: az ötlet idegen, de a „termék" orosz.* 

* Készült az MTA-ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoportjában 



Somogyi Ambrus 

HISTÓRIA MAGYAR- ÉS ERDÉLYORSZÁG DOLGAIRÓL 
ELSŐ KÖNYV (1517-1540) 

(Scriptores re rum Hungaricarum I.) 
Máriabesnyő-Gödöllő, Attraktor Kiadó, 2007. 170 o. 

Az Attraktor Kiadó jóvoltából 2007-ben napvilágot látott Somogyi Ambrus krónikájának 
első kötete, amely 1516-tól 1541-ig tekinti át a magyar történelem eseményeit. A könyv egy most 
induló sorozat (Scriptores rerum Hungaricarum) kezdő darabja, egyben újabb hiánypótlási kísér-
let a 16-17. századi magyarországi humanista történeti irodalom kiadása és szélesebb körben 
való megismertetése terén. A fordító, Buzogány Dezső a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
munkatársa, a Protestáns Egyháztörténelem Tanszék oktatója. Kutatási területe a reformáció, il-
letve az erdélyi protestantizmus története. Korábban Baranyai Decsi János művével (Buzogány 
Dezső: Baranyai Decsi Csimor János, a gondolkodó. In: Benkő Samu et al.: Baranyai Decsi Csimor 
János emlékezete. Kolozsvár 2001. 28-31.) és teológiai irodalommal is foglalkozott, és neki kö-
szönhetjük most Somogyi Ambrus krónikájának fordítását is. A kiadó utószavából kiderül, hogy 
Buzogány szövege közel tizenöt évig várt kéziratos formában a megjelenésre. Somogyi Histó-
riájának különben mind a mai napig sincs mértékadó kritikai kiadása; a latin szöveg eddigi egyet-
len közzétételére ugyanis a 18-19. század fordulóján került sor. 

Somogyi maga négy könyvre osztotta krónikáját, ennek első könyvét (az első 20 fejezetet) 
az Erdélyi Történetkedvelők Társasága megbízásából 1800-ban adta ki Eder József Károly a 
Scriptores rerum Transsilvanarum II/l. köteteként. (História rerum Ungaricarum et Transylva-
nicarum ab anno MCCCCXC usque MDCVI. Liber I. Adcuravit Josephus Carolus Eder. [Scripto-
res rerum Transsilvanarum II/l.J Nagyszeben 1800.) Ezt követte a sorozat II/2. köteteként a 2-4. 
könyv, melyet Benigni József adott közre 1840-ben. (História rerum Ungaricarum et Transsilva-
nicarum ab anno MCCCCXC usque MDCVI. Liber II., III., IV Accuravit Josephus Benigni de 
Mildenberg. [Scriptores rerum Transsilvanicarum II/2.]Nagyszeben 1840.) Jelen kötet közzététe-
léig a latin krónika egyetlen magyar fordításban megjelent részlete a Benigni-féle kötetből való. 
Ez Báthory Zsigmond uralkodásáról szól, a magyar változat pedig Szilágyi János fordítói munká-
ja. Először az Erdély Öröksége című sorozatban adták ki (azóta 1993-ban reprintben is megje-
lent), (Sárkányfogak 1572-1602. Kovacsóczi Farkas, Bethlen Farkas, Gyulai Pál, Somogyi Amb-
rus, Egy ismeretlen jezsuita, Baranyai Decsi János, Szamosközy István és Enyedi Pál írásaiból. 
Szerk. Makkai László. [Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről II.] Bp. é. n. [Reprint: Bp. 
1993.] 62-78.( majd ugyanez a részlet bekerült A Báthoriak kora és az Erdély szolgálatában című 
válogatott forráskötetekbe is. (A Báthoriak kora. Vál. Sebes Katalin. Bp. 1982. 54-78. és Erdély 
szolgálatában. Emlékírók könyve. Vál., szerk. Kovács Attila Zoltán. Pomáz 2007. 61-71. Itt az 
1576. esztendőt tárgyaló fejezet elejéről a szerkesztő elhagyta a nem a Báthoryakról szóló beveze-
tőt.) Mivel a történetíró eredeti kézirata azóta elveszett vagy lappang, (Bartoniek Emma: Fejeze-
tek a XVI-XVII. századi magyar történetírás történetéből. Bp. 1975. 317.) Buzogány Dezső a fent 
említett 19. századi kötetekre volt utalva. így az Eder-féle 1800. évi kiadás nyomán született meg 
most a história első könyvének magyarra ültetett változata. 

A forráskiadás elején annak idején Eder József Károly Somogyi Ambrusról egy rövid és hiá-
nyos életrajzot is felvázolt, amelyet a krónika szövegében előforduló utalások alapján állított 
össze. Itt közölte szemelvényesen a szerzői előszót is. Ebben emlékezik meg maga Somogyi arról 
is, hogy históriája írásakor, 1604-ben kereken negyven éves volt; nagyapja, Péter az 1526. évi 
mohácsi csatában esett elapja pedig 1577-ben, Sátoraljaújhelyen halt meg. 

Eletéhez a történész Lukinich Imre 1906-ban e folyóirat hasábjain már tett néhány kiegé-
szítő megjegyzést. (Lukinich Imre: Adalékok Somogyi Ambrus életéhez. Századok 40. (1906) 
951-952.) Dés város és Szolnok-Doboka vármegye levéltári anyagában végzett kutatásai alapján 



kiderítette, hogy Somogyi 1598-ban a dési nemesek között szerepelt, 1604 és 1633 között pedig 
Belső-Szolnok vármegye jegyzője volt. 1603-ban, Giorgio Basta erdélyi kormányzó dési betörését 
követően Besztercére menekült, ahol — mint maga írja — a kényszerű tétlenség idejének hasznos 
elfoglaltsággal való kitöltése céljából, és hogy vagyona elvesztése fölötti gondját elűzze, látott hoz-
zá műve megírásához. Ezért nem tekintette hibának, hogy már meglévő történeti munkákból 
szedte össze adatait. Művét azután minden bizonnyal már Kolozsvárott fejezte be, a História elő-
szavának datálása legalábbis erről tanúskodik. Somogyi ezután 1612-ben Forgách Zsigmond fel-
ső-magyarországi főkapitány mellé állt Báthory Gábor fejedelem ellenében, amiért Báthory szamos-
újvári börtönbüntetésre ítélte, de 1613. február 24-én kelt oklevelében kegyelmet adott neki. 
Utolsó adatunk 1637-ből ismert róla, ekkor a források Dés bírájaként említik. Valószínűleg ebben 
az évben meg is halt, mer t 1638-ban a tisztséget" már Alvinczi András töltötte be. 

Jelen kötetben Somogyi Ambrus életéről Buzogány Dezső utószavában is olvashatunk; ez tu-
lajdonképpen Somogyi saját előszavának „szabad és lazább szerkezetű elbeszélő fordítása" (163. o.). 
A krónika olvasását minden bizonnyal nagyban megkönnyítette volna, ha a mű szerves részét al-
kotó eredeti előszó a főszöveg előtt, nem pedig azt követően, ráadásul kivonatos formában szere-
pelt volna a kötetben - annál is inkább, mivel annak idején első kiadója, Eder is mostohán bánt vele. 
Az előszó majdnem teljes szövege szerencsére ennek ellenére is napvilágot látott magyarul Szabó 
György fordításában 2000-ben. (Somogyi Ambrus nézetei a történetírásról. Ford. Szabó György. Erdélyi 
Múzeum 62. [2000: 1-2. sz.] 68-72. Szabó nem jelöli a szöveg eredetijének forrását.) 

A História tartalmilag illeszkedik a Mohács utáni történetírás általános vonulatába: Somo-
gyit is elsősorban Magyarország bukásának, hanyatlásának okai és az események főszereplői ér-
deklik tObbnzire. Műve ennek ellenére elsősorban nem saját véleményét és ismereteit, hanem ko-
rábbi történetírók adatait tartalmazza. Sok esetben szó szerint emel be fejezeteket Zsámboky Já-
nostól és Paolo Gioviótól, és ezeket csupán egy-egy saját megjegyzéssel egészíti ki. A szerkezet vé-
gig lineáris, szigorú időrendben halad, a fejezetekhez csatolt évszámok pedig csak erősítik a mű 
évkönyv-jellegét. A fejezeteket leginkább a hadi események és a politikai akciók töltik ki. A most 
napvilágot látott mű leghosszabb fejezetei a Bécs elleni 1529. és 1532. évi hadjáratokat, valamint 
a Buda körüli 1541. évi hadmozdulatokat beszélik el. A magyar história eseményei közé Somogyi 
sokszor az Oszmán Birodalom Európán kívüli történelméből is beemel fontosabb történéseket. 
Bár a fordítás alcíme szerint az eseményeket csak az 1517. évtől, illetve II. Lajos király uralkodá-
sától kezdi, a krónika valójában a Hunyadi Mátyás halálát (1490) követő trónutódlás kérdésével 
indul, ahogyan ez az említett Eder-féle kiadás latin alcíméből is kiderül. Egy rövid felvezetés, az 
1490 és 1529 közötti évek elbeszélése u tán következik tehát az első könyv súlypontja: az 1529 és 
1541 közötti tizenkét esztendő története. Noha a két egységben a fejezetek száma nagyjából ará-
nyos, terjedelemben mégis a munka kétharmada foglalkozik az 1529. esztendő és azt követő ese-
mények leírásával. 

Az Eder-féle kiadás eredeti kötetcímében — ellentétben Buzogány most közzétett fordítá-
sával — nem szerepel semmilyen évszám. Eder az egyes fejezeteket — a számunkra érdekes első 
könyv esetében pontosan húszat — magyarázó jegyzetekkel lát ta el. Buzogány Dezső valószínűleg 
tőle vette az ötletet, és fordítása végén az eredeti fejezetek beosztása szerint tartalmi kiegészíté-
seket fűzött a főszöveghez (145-161. o.). Az olvasó dolgát ugyanakkor minden bizonnyal jelentő-
sen könnyítette volna, ha a folyó szövegben akár számozással, akár más módon jelölte volna a kö-
tet végén megmagyarázott szavakat és eseményeket, hiszen ez a 19. század elején már Edernél is 
ilyen formában került az olvasó kezébe. Buzogány fordítása viszont szögletes zárójelben jelölt tar-
talmi beszúrásokat is tartalmaz, például „szeptember idusa körül [szept. 13-án]". (30. o.) Ezek, 
noha könnyítik a szöveg értelmezését, mégis elbizonytalaníthatják az olvasót. Érdemes lett volna 
tehát a kétféle (szövegközi és függelékbeli) tartalmi magyarázatokat összevonni, és ezek esetében 
valamilyen áttekinthetőbb megoldást, például a sorszámozott lapalji jegyzeteket vagy végjegyze-
teket alkalmazni. 

Az első könyv Edernél 20 fejezetet tartalmaz, amelyeket az általa felhasznált kézirat alap-
ján címek helyett római számokkal és esetenként évszámmal jelölt. A fordítás főszövegében vi-
szont csupán 18 fejezetet találunk, amit a tartalomjegyzék is megerősít. A látszattal ellentétben 
azonban a tartalom mégsem csorbult: az utolsó, XVIII. fejezet magában foglalja a XIX. és XX. fe-
jezetet is, ezek azonban sajnos semmilyen módon nincsenek jelölve. A XIX. fejezet kezdete a for-
dításban ugyan még új bekezdést kapott („Szulejmán azonban, mielőtt még..." 126. o.), de a XX. 
fejezet kezdetére már csak egy sor közepén bukkanhatunk rá („Mialatt Szulejmán Magyarország 
felé..." 132. o.). Hogy ez a szerkesztői és lektorálási munkák hiányából vagy a fordító esetleges fi-



gyelmetlenségéből fakad, nem tudhatjuk - a figyelmetlen összevonásra talán az adhatott okot, 
hogy Edernél sem a XIX., sem a XX. fejezethez nincs hozzárendelve külön évszám. A fordításban 
ugyanakkor három helyen hiányoznak az Eder-féle kiadásban a fejezetcímek alatt szereplő év-
számok: ezek a VIII. (1528), a IX. (1529), valamint az „összevont" XVIII. (1541) fejezet. 

A szöveg fordítása gördülékeny: Buzogány tudatosan nagy hangsúlyt fektetett a szöveg hu-
manista-latin sajátosságainak minél pontosabb visszaadására. Vitát érdemelne ugyanakkor, hogy 
a tulajdonnevek magyarosítását milyen mértékben érdemes alkalmazni. Véleményem szerint pél-
dául Traianus császár nevének Traján formája (88. o.) ebben az esetben indokolatlan, ilyen ala-
pon Dcceballus (66. o.) is lehetett volna „Decebál". Az olvasónak ráadásul figyelnie kell a szerep-
lők neveinek különböző magyar- és idegen nyelvű alakjaira, mert egységesítésükre a fordító/szer-
kesztő figyelme úgy látszik már nem terjedt ki. Például Nádasdi (31. o.) - Nádasdy (88. o.), Linz 
(53. o.) - Lincz (33. o.) vagy a leginkább zavaró Vilhelm Regendorf (103. o.) - Rochandolphus 
(114. o.) stb. Ezek a pontatlanságok minden bizonnyal egy hely- és névmutató segítségével még 
inkább kiküszöbölhetők lettek volna. Úgy gondolom, hogy ezt a fordítás következő kötetében igen 
hasznos volna pótolni. A szöveg ezen kívül elírásokat — például Scepusius helyett Scepusmus 
(19. o.), vagy Felső Rhetia helyett Felsőhertia (21. o.) — és archaikus ízű helyesírási hibákat — 
például 'viszszamondani' (109. o.), meghiúsította (109. o.) — is tartalmaz. 

A kötet megjelenése a kora újkori latin nyelvű krónikaszövegek kiadása terén annak elle-
nére is mindenképpen jelentős, hogy a fordítás bizonyos fokú átgondolatlansága és a szöveg gon-
dozásának bosszantó hiányosságai a kötet használatát és tudományos felhasználhatóságát meg-
nehezítik, hiszen bármely tudományos igényű szövegkiadás, mihelyt nem képes maradéktalanul 
szolgálni a kutatást, gyorsan öncélúvá válhat. Bízzunk benne, hogy a krónika első könyve a hiá-
nyosságok pótlása és a hibák javítása után egy bővített, átdolgozott kiadással tovább gazdagítja 
majd az Attraktor Kiadó Scriptores rerum Hungaricarum sorozatát, és ezt hamarosan a História 
2-4. könyvének fordítása is követi majd. 

Bojtos Anita 

EURÓPA AZ ÚJKORBAN (16-18. SZÁZAD) 
Szerkesztette: Orosz István, if], Barta János, Angi János 

DUP Multiplex Media - Debrecen University Press. Debrecen, 2006, 432 o. 

A Debreceni Egyetem Történeti Tanszékének szerzői kollektívája (a Középkori és Kora Új-
kori Egyetemes, a Középkori és Kora Újkori Magyar, valamint az Új- és Legújabb Kori Egyetemes 
Történeti Tanszékek oktatói) 2007 tavaszán egy új, a 16. és 18. századi egyetemes történelmet fel-
dolgozó kötettel jelentkezett. A hazai felsőoktatásban és történeti irodalomban már régóta éreztet-
te a hiányát egy, a koraújkori világtörténelmet szintetikus igénnyel bemutató munka, ezért ez a 
vállalkozás minden szempontból hiánypótlónak tekinthető. Bár a huszadik század első felében több 
világtörténelmi szintézis is született magyar nyelven (elég csak Hajnal István klasszikussá vált 
munkájára gondolnunk), de ezek mára elavultak és fenntartásokkal használhatóak, valamint a di-
daktikai követelményeknek sem felelnek meg. Mind az érdeklődő nagyközönség, mind a hallgatók 
körében felmerült az igény egy jól használható, részletes, a legújabb kutatási eredményekre tá-
maszkodó koraújkori egyetemes történelmi összefoglalóra. Ennek az igénynek igyekeztek eleget 
tenni a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének munkatársai, akiknek ez már sorrendben a 
harmadik, egyetemes történelmi témát taglaló egyetemi tankönyve (az „Európa a korai középkor-
ban", valamint az „Európa az érett és a késői középkorban" mellett). 

A kötet nyolc fejezetből áll, ugyanakkor tartalmilag inkább három részre osztható: az első és 
az utolsó kettő, valamint a negyedik fejezet az európai és a tágabb értelemben vett világtörténelem 
átfogó, nagyobb térre és hosszabb időre kiterjedő struktúráit tekinti át. Papp Imre egyetemi tanár a 
földrajzi környezetet és a demográfiai viszonyok változását tekinti át; Fernand Braudel korszakos 
jelentőségű monográfiája, „A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában" óta szinte 
már kötelezőnek tekinthető minden jelentősebb történeti munka bevezetéseként a bemutatni kí-
vánt régió, ország vagy kontinens természetföldrajzi adottságainak ismertetése. Orosz István egye-
temi tanár a 16. század elején, a nagy földrajzi felfedezések hatására bekövetkezett árforradalmat, 
mezőgazdasági konjunktúrát, valamint az ipari és az agrárárak közötti árolló miatt kialakult gaz-
dasági válságot ismerteti, illetve a mezőgazdasági és az ipari termelés 16-18. század közötti váltó-



zásait. Pósán László egyetemi docens bemutat ja a koraújkori kereskedelmet és az ezzel szoros 
összefüggésben lévő korai kapitalizmust, pénzgazdálkodást. A koraújkori Európa három régiója: 
Közép-Európa, a nyugati Mediterráneum (Spanyolország, Portugália, Itália) és Oroszország el-
szakadt attól a nagy ívű gazdasági és társadalmi fejlődéstől, melyet Nyugat-Európa bejárt. Ezeket 
a régiókat mutat ja be Orosz István, Angi János egyetemi docens és Györkös Attila egyetemi ad-
junktus . 

A koraújkori Európa társadalma a középkorhoz hasonlóan hármas tagozódású. A nemesi 
társadalom változásait és életmódját Papp Imre, a városi társadalmat, a kibontakozó és a kor-
szakban nagy fejlődésen keresztülment polgárságot Barta János egyetemi tanár, míg az európai 
népesség túlnyomó többségét kitevő, és régiónként igen eltérő helyzetű parasztságot Orosz István 
agrártörténész ismerteti. 

A negyedik fejezet a koraújkori Európa államberendezkedését és rendi szerkezetét vizsgál-
ja. A korszak jellemző politikai elmélete és gyakorlata az abszolutizmus, illetve ennek a 18. szá-
zadban megjelent „felvilágosult" változata. Barta János röviden vázolja az abszolút monarchia 
előzményeit és előfeltételeit, melyek a késő középkor válsággal teli időszakára, a 14. századra 
nyúlnak vissza. Ekkor jelent meg az erős uralkodói hatalom iránti igény, aki fellép a feudális 
anarchia és a parasztmozgalmak ellen, és aki a belső stabilitásra vágyó nemességben és polgár-
ságban erős támaszra lelt. Ez a két társadalmi csoport a belső rend helyreállítása érdekében kész 
volt alávetni magát az állam egyre növekvő befolyásának és a megnövekedett terheknek. Ez az 
abszolút monarchia két irányban terjeszkedett: területi expanziókkal a határain kívül (Anglia és 
Franciaország esetében, de ide sorolható az Amerikát meghódító Spanyolország is), illetve az álla-
mi befolyás növekedésével az országhatárokon belül. Az abszolút uralkodók hatalmuk megszilár-
dításához erős és állandó hadsereget tar to t tak fent, szakértő és hivatásos hivatalnoki kart hoztak 
létre, valamint az egyház addigi viszonylagos önállóságát is felszámolták, melyet a középkori mo-
narchiákban élvezett. Ugyanakkor ez az abszolutizmus nem volt korlátlan, hiszen számolnia kel-
lett a rendekkel, a rendi kiváltságokkal; ráadásul az arisztokrácia mindig is ellenezte, hiszen az 
abszolút monarchia leginkább a kis- és középnemességet, valamint a polgárságot hozta helyzetbe. 
Barta János megállapítja, hogy a tőkés gazdálkodás és polgári társadalom nagyobb eséllyel és sok-
kal korábban jöttek létre az abszolutista államokban, mint azokon a területeken, ahol a feudális 
s t ruktúrák éltek tovább. 

Angi János az abszolutista hatalom legitimációjának kérdésével foglalkozik. Olyan politikai 
gondolkodók, mint Niccolh Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Sámuel von Pufendorf, 
vagy Jacques-Bénigne Bossuet a természetjog, az uralkodó és a nép között létrejött társadalmi 
szerződés és a zsarnokölés tana alapján alátámasztották az abszolút hatalom szükségességét, 
amely az emberiséget kivezetheti az eredendő kaotikus állapotából. Az abszolút uralkodónak füg-
getlenítenie kell magát a rendek befolyásától, de ha az állam érdeke és a közjó úgy kívánja, még a 
valláserkölcs szabályaitól is (bár Machiavelli nem azt mondja, hogy az uralkodó általában erkölcs-
telen legyen, de Itália egyesítésének a célja megkívánja a virtu, a politikai erény alkalmazását, 
amely jelentheti a morális követelmények megkerülését is). Ezek az elvek, elképzelések azonban 
túlságosan elvontak: az államérdek (raison d'état) doktrínája ehhez képest a kormányzat elveit és 
módszereit jelenti, a Polizeiwissenschaft, a polícia, tehát a már modern értelemben vett állam ra-
cionális tevékenységének tárgyait, az állam mindennapi követelményeit határozza meg. Ez a gya-
korlati életre vonatkozóan sokkal hasznosabb, mint például a társadalmi szerződés, vagy a termé-
szetjog nehezen megfogható elvei. 

Barta János bemutatja az elsősorban Közép- és Kelet-Európára, a 18. században megjelent 
és dominánssá vált felvilágosult abszolutizmus elméletét és gyakorlatát. Ezt a 18. századi felvilá-
gosult gondolkodók, Voltaire, Diderot, Rousseau ösztönözték, és olyan államot kerestek, ahol me-
rész társadalmi elképzeléseiket végre tudják hajtani. A kontinens gazdasági és politikai perifériá-
ján fekvő államok, mint például II. (Nagy) Frigyes Poroszországa, II. (Nagy) Katalin Oroszor-
szága, Mária Terézia és II. József közép-európai Habsburg-birodalma, III. Károly Spanyolországa 
stb. A felvilágosult elképzelések azonban csak részben valósultak meg, a jobbágyság és a városi 
polgárság helyzetét megkönnyítő intézkedések a privilégiumait féltő nemesség, a vallásszabadság 
politikája pedig az egyház ellenállásán hiúsultak meg. Ugyanakkor a szakiskolák, egyetemek, tu-
dományos társaságok alapítása, a mezőgazdaság és az ipar fejlesztése a polgári fejlődést ezekben 
az államokban is elősegítette, igaz, Nyugat-Európához képest évszázados lemaradással. 

Az utolsó két nagyobb fejezet a struktúrákhoz tartozó vallási és szellemi áramlatokat, illet-
ve a mindennapi életet és szokásokat mutat ja be. Orosz István három részben tárgyalja a kor-



szakban meghatározó szellemi mozgalmakat, a humanizmust és a reneszánszt, amelyek gyökerei 
a 14. század derekára vezethetőek vissza. Bemutatja a reformációt, amelyet a humanizmus és a 
reneszánsz előkészített, a római katolikus egyház hanyatlása és a társadalmi feszültségek együt-
tese pedig a 16. század elején hozott napvilágra; valamint a reformáció kiváltotta katolikus sokk 
kiheverése u tán megindult ellenreformációt, katolikus restaurációt (a címadás egyfajta konszen-
zust tükröz, ugyanis ennek a mozgalomnak a megítélése, sőt maga az elnevezése is egészen más 
úgy a katolikus, mint a protestáns történetírásban). Barta János a 16. és 18. század közötti kép-
zőművészet és anyagi kultúra változásait ismerteti, ezeknek a legfontosabb stílusait, a rene-
szánszt, a barokkot és a klasszicizmust; a középkort taglaló két korábbi kötethez képest a képző-
művészet mellett itt megjelenik a zenetörténet is. Pósán László az ún. „magas" és a „népi" kultú-
rát hasonlítja össze, ezek kölcsönhatásait ismerteti, különös tekintettel az ünnepekre és a szoká-
sokra. Orosz István bemutatja a tudomány- és technikatörténet legjelentősebb állomásait a 16-18. 
században, a legjelentősebb tudósok, feltalálók és tudományos paradigmák felsorolásával; Kovács 
Zoltán egyetemi adjunktus az iskolarendszer koraújkorban bekövetkezett átalakulását, valamint a 
közvélemény, az olvasó, művelődő, a közügyekre egyre nagyobb befolyással lévő társadalmi rétegek 
kialakulását veszi górcső alá. Papp Imre a felvilágosodást, a 18. század második felének legjelentő-
sebb szellemi mozgalmát tárgyalja. A fogalom tisztázása után bemutatja társadalmi, kulturális és 
politikai előzményeit (szalonok, szabadkőműves páholyok, tudós társaságok stb.), az Enciklopédiát, 
majd a francia és az annak előzményének tekinthető angol felvilágosodást a legjelentősebb képviselő-
ikkel együtt {Locke, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Quesnay, d'Alembert, Rousseau), de betekintést 
nyerhetünk az Európa más régióiban, Németországban (Leibniz, Kant), Itáliában (Vico, Beccaria) 
és Magyarországon (Bessenyei György, Hajnóczy József) kibontakozott felvilágosodásba is. 

A kötet utolsó két részét Pósán László írta. Részletesen tárgyalja a koraújkor életmódját és 
mindennapjait; így többek között betekintést nyerhetünk a 16-18. század házassági és gyermek-
vállalási hagyományaiba, gyakorlatába, a középkorhoz képest — a reformáció és ellenreformá-
ció-katolikus restauráció hatására — egyre szigorúbbá váló szerelmi-szexuális erkölcsökbe. Képet 
kaphatunk a korszak lakásviszonyairól, amely az éghajlat és a nyersanyagok miatt igen eltérő ké-
pet mutatnak Európában, a táplálkozásról (ez a földrajzi felfedezések miatt változatosabb lett, 
bár a legszélesebb társadalmi csoportok körében sok újonnan felfedezett termény csak a korszak 
végére terjedt el), öltözködésről és az egészségügyi viszonyokról. Az utolsó részben megismerked-
hetünk a mindennapok nyomorúságos és veszélyes körülményeivel; a bűnözés formáival és az 
igazságszolgáltatás fejlődésével, sajátosságaival (pl. inkvizíció, autodafék stb.); a közlekedéssel és 
utazással, valamint a mindennapi életet változatosabbá tevő ünnepekkel, ünnepi hagyományok-
kal és a szórakozási lehetőségekkel. 

A kötet körülbelül egyharmadát teszi ki az egyes országok, régiók hagyományos, kronologi-
kus rendben tárgyalt politikatörténete. Györkös Attila Spanyolországot, Portugáliát, illetve ezek 
gyarmatbirodalmait, valamint a korszakban egyre inkább a félperifériára-perifériára sodródó, 
széttagolt Itáliát mutat ja be. Kovács Zoltán a 16-18. századi Anglia, valamint a 17. század elején 
létrejött Hollandia történetét ismerteti. Németalföld déli, a Habsburgok kezében maradt részé-
nek (a mai Belgiumnak), a szintén a Habsburgok által birtokolt Közép-Európának (Ausztria, Ma-
gyarország, Csehország), a koraújkori Poroszországnak a politikatörténetéről Barta János segít-
ségével kapunk összefoglalót, akárcsak a Habsburg Monarchiában végrehajtott felvilágosult re-
formokról. Pósán László vállalta a koraújkorban területileg, a reformáció miatt pedig már vallási-
lag is tagolt Német-római Császárság, Barta Jánossal együtt Lengyelország és a balti államok tör-
ténetének ismertetését. Papp Imre Franciaország koraújkori történetét mutat ja be, különös te-
kintettel a francia abszolutizmus kibontakozására (I. Ferenc király, Richelieu, Mazarin) és virág-
korára (XIV. Lajos). Bárány Attila egyetemi adjunktus a középkorban még periférikus helyzetű és 
szerepű, de a koraújkorban rövid időre európai nagyhatalmi szerepet vállaló Skandinávia, első-
sorban Svédország felemelkedését, valamint az ott kibontakozó abszolutizmus jellegzetességeit 
ismerteti. Papp Klára egyetemi docens, intézetigazgató a koraújkorban Európa egyik vezető ha-
talmává váló, de a kontinens országaitól eltérő berendezkedésű, tradíciójú és vallású Oszmán Biro-
dalom 15-17. századi történetét, felemelkedését, gazdasági, társadalmi és politikai berendezkedését 
vázolja fel; a magyarországi hódoltságot külön ismerteti. Angi János legfőbb érdeklődési területe 
Oroszország története: bemutatja a Moszkvai Oroszország 16-17. századi kialakulását, felemelke-
dését, az idegen hatalmakkal (Svédország, Lengyel-litván Nemesi Köztársaság) vívott függetlensé-
gi harcait, a Romanov-dinasztia megjelenését, majd egy külön fejezetben az Oroszországban a 18. 
század során több hullámban (Nagy Péter és Nagy Katalin) végrehajtott reformokat. 



A harmadik nagyobb tartalmi egység a koraújkori Európa hatalmi viszonyait és háborúit 
mutatja be, amely már független az egyes országoktól és átfogó politikatörténetet jelent. Ez a 
korszak a nagy szövetségi rendszerek kialakulásának a kezdetét jelentette, amikor a helyi konf-
liktusok (vallásháborúk, örökösödési háborúk stb.) hamarosan több országra, a kontinens egészé-
re, sőt más földrészekre is kiterjedő háborúkhoz vezethettek (mint például a hétéves háború). Ko-
vács Zoltán és Györkös Attila mutatják be röviden ennek az új hatalmi rendszernek a születését. 
E nagyhatalmi küzdelemsorozatnak része volt a több mint fél évszázados Habsburg-francia konf-
liktus Itália birtoklásáért (1494-1559), a kezdetben ezzel összefüggő, de hamarosan más fronto-
kon és más célokért is kibontakozott spanyol-francia küzdelmek, illetve a spanyol-angol kapcsola-
tok, amely szövetséggel indult a 16. század elején, hogy aztán 1588-ban a spanyol „Győzhetetlen" 
Armada Anglia partjainál történő pusztulásával és az amerikai spanyol gyarmatok elleni angol 
kalóztámadásokkal végződött. Papp Klára ismerteti az Oszmán Birodalom 16-17. századi hódítá-
sait Közép-Európában és a Közel-Keleten, valamint az oszmán nagyhatalomnak a 16. század má-
sodik felében megkezdődött és a következő évszázadra megállíthatatlanná vált lassú hanyatlását. 
Pósán László bemutatja a Baltikum feletti küzdelmet tárgyalja, amelynek résztvevői voltak Dá-
nia, Svédország és Lengyelország voltak a 16-17. században. Ugyanebben a részben kerül sor a 
harmincéves háború bemutatására, röviden ismertetve annak egyes szakaszait. 

Papp Imre, Bárány Attila és Kovács Zoltán az európai hatalmi egyensúly kialakulása kap-
csán tárgyalják Franciaország megújuló, 17. századi hatalmi aspirációit (Rajnai Szövetség, devo-
lúciós háború, holland háború, pfalzi örökösödési háború) és az ezzel összefüggő reuniós törekvé-
seket, vagyis az ország természetes határainak (különösen a Rajnának) az elérése és megerősíté-
se. A nagyhatalmi konfliktusok eredményeképp 1648-ra, valamint a spanyol örökösödési háborút 
1713-ban lezáró utrechti béke nyomán Európában egy hatalmi egyensúly jött létre, amely megha-
tározta a diplomáciai és a nemzetközi jogi gondolkodást; kialakult az erőegyensúly elve, melyet a 
nagyhatalmak szövetségi kapcsolatai és nemzetközi szerződések garantáltak. Külön fejezet foglal-
kozik az ún. párhuzamos háborúkkal, vagyis a spanyol örökösödési háborúval és a Baltikum el-
lenőrzéséért a svédek és az oroszok között zajló északi háborúval; ezek a küzdelmek voltak a leg-
nagyobb hatással a század hátralevő részében a hatalmi politika további alakulására. 

Barta János a 18. század hatalmi konfliktusai között bemutatja az osztrák örökösödéi há-
borút, a hétéves háborút, valamint Lengyelország első három felosztását. Lévai Csaba egyetemi 
docens külön fejezetben tárgyalja az Európához, az európai hatalmi politikához kapcsolódó, de a 
kontinensen kívül játszódó amerikai függetlenségi háborút, annak előzményeit, a küzdelem me-
netét, valamint az új állam politikai berendezkedését. 

A kötet címében szereplő újkor elnevezés félrevezető lehet a szakmabelieknek és a laikus 
érdeklődőknek egyaránt, az újkor kifejezést ugyanis többnyire az 1789-1914 közötti időszakra ér-
tik. A címadás vitákat válthat, azonban ez nem változtat a mű hiánypótló szerepén. Részletes bib-
liográfia segíti az érdeklődők tájékozódását a téma iránt. Didaktikai szempontból kedvező lenne 
egy kronológia, valamint név- és fogalomtár készítése. Remélhetőleg a kötet következő kiadásai 
ezt a hiányosságot pótolni fogják. 

Bradács Gábor 

Szarka Gyula 

A VÁCI PÜSPÖKSÉG GAZDÁLKODÁSA A TÖRÖK HÓDÍTÁS 
KORÁBAN 1526-1686 

A bevezető tanulmányt írta és a kéziratot gondozta Molnár Antal 
(Váci Történelmi Tár V) Vác, Vác Város Levéltára, 2008. 521 o. 

A törökkori katolikus egyháztörténetben járatos és Szarka Gyula korábbi munkásságát is-
merő szakembereknek alighanem kevés szükségük van az itt tárgyalt kötet bővebb ismertetésére. 
Számukra legfeljebb az szorul magyarázatra, hogy a harmincöt éve elhunyt szerzőtől hogyhogy 
eddig ismeretlen új munka jelenik meg. Az ok meglehetősen kézenfekvő: kézirat került elő. Szar-
ka egykori rákospalotai lakásának padlásán fedezte fel Kéringer Mária levéltáros a szerző teljes 
hagyatékát. Az anyag Szarka kötődésének megfelelően Vác Város Levéltárába került. Ebből szár-
mazik a most ismertetett kötet kézirata, amelynek kiadását az őrző levéltár vállalta. E mű nem 
más, mint Szarka Gyula 1947-es, a váci püspökség hódoltságkori egyházkormányzatát feldolgozó 



monográfiájának a párdarabja, mely a püspökség birtok- és jövedelemigazgatását, illetve -gaz-
dálkodását tárgyalja. Ezt a szerző az 1950-1960-as évek fordulója táján vetette papírra, de akkori-
ban már nem jelenhetett meg. A kis híján örökre elveszett mű az adatgyűjtés körét és a feldolgo-
zás módszerét tekintve is szorosan követi elődjét. 

Szarka Gyula nem volt hivatásos kutató, szabadidejét azonban csaknem egész életében a 
váci helytörténetnek, azon belül is különösképpen az egyháztörténetnek szentelte. A budapesti 
egyetemen végzett történelem és latin szakon. Gyakorlatilag egész pályáján középiskolai tanár-
ként dolgozott, előbb Cegléden, majd Újpesten. Alighanem váci származása, az ottani piaristák-
nál folytatott középiskolai tanulmányai alakították ki később is változatlan érdeklődési körét. 

Szarka már fiatalon kitűzte fő célját, a váci püspökség törökkori történetének megírását. 
Tervéhez hatalmas adatgyűjtési programmal fogott hozzá. Tanári munkája mellett végigkutatta a 
Magyar Országos Levéltárat és több más hazai intézményt, jelentős anyagi áldozatot sem kímélve 
kuta t ta to t t Bécsben és Rómában. Nem csupán a témájára nézve többé-kevésbé előreláthatóan je-
lentősebb, egybefüggő anyagot tartalmazó állagokat vette célba, de szinte valamennyi vonatkozó 
adatot elő kívánt keríteni a legkülönbözőbb szóba jöhető helyről (a téma szempontjából kiemelt 
fontosságú Váci Püspöki Gazdasági Levéltárba ugyanakkor nem ju tha to t t be). Ez a forrásfeltárás 
évtizedekig tartott . Mindaddig, míg adatgyűjtési tervét be nem fejezte, nem is publikált, csak ki-
sebb jelentéseket tet t közzé kutatómunkájáról a Váci Múzeum Egyesület értesítőjében. Ötvenegy 
esztendősen kezdett bele eredményei megjelentetésébe a váci püspökség törökkori történetét 
mintegy bevezetni hivatott egyházmegyei történeti földrajzával. A tulajdonképpeni fő mű egyház-
kormányzati része, mint említettem, újabb néhány év múlva, 1947-ben hagyta el a sajtót. A to-
vábbiakban most megjelent írásán dolgozott, amelyet azután meg is kísérelt publikálni, az 1960-
as években azonban erre már nem volt lehetőség. 

Azáltal, hogy ez a kiterjedt adatfeltárás történetesen a váci püspökségre vonatkozóan való-
sult meg, éppen a hódoltsági birtok- és tizedgazdálkodásban — nem utolsósorban pedig ilyen jel-
legű történeti forrásanyagának minősége tekintetében is — élenjáró egyházi intézményt ismer-
hetjük meg. A többi oszmán uralom alá került egyházmegyével ellentétben ugyanis a gazdálkodás 
itt nem szakadt meg a török hódítás idején, hogy azután a 17. században kelljen lassan újjáélesz-
teni. A Tolna megyei (a váci püspökséget valójában nem is illető) birtokokat ugyan a 16. század-
ban Szigetvár, majd Kanizsa várőrségének tevékenysége miatt lényegében nem lehetett adóztat-
ni, a 17. században pedig lassan feledésbe is merült a váci püspök által e vidéken támasztott jog-
igény, ám az egyházmegye területére eső birtokállományt sikerült egyben tartani és gyakorlatilag 
kezdettől adóztatni is. A birtokok földesúri terhei mindazonáltal az oszmánok jelenléte következ-
tében — a többi birtoktípushoz hasonlóan —jelentősen átalakultak. A 16. század második feléből 
maradtak még nyomok a terménykilenced, a muriéra és kisebb munkaszolgálatok fennállásáról, 
egyébként azonban e nehézkesen behajtható földesúri járandóságokat kiszorította a jobbágytel-
kenként vagy az egész településre nézve megállapított pénzösszeg, az azt kiegészítő esetleges ki-
sebb természetbeni elemekkel (a helyi agrárgazdaság terményei, a törököktől beszerezhető keres-
kedelmi áruk, pl. papucs, szőnyeg stb.). 

A tizedeket a püspökök nagyrészt bérbe adták, tényleges beszedésük inkább csak a magyar 
végvárak környékén fordult elő. Sokszor maga a település válthatta meg egy meghatározott pénz-
összeggel ebbéli kötelezettségét. Arendálás esetén a törvények alapján a helyi földesúr előbérleti jogot 
élvezett, végvárak környékén viszont a királyi kincstárnak biztosítottak elsőbbséget. A kamara a vég-
várak fenntartásával kapcsolatos nehézségei miatt rendszerint a távolabbi vidékeken is igénybe vette 
az egyházi tizedet, a várkapitányok pedig sokszor egyszerűen bitorolták azt. A 16. század második fe-
lében így nagyrészt a kamara kezében voltak a váci püspöki tizedek, melyek bevételét Eger, illetve 
1566-ig részben Gyula várára fordították. A 17. századra töredékesebb adatok állnak rendelkezésre, 
de a jelek szerint a püspökök valamivel jobban törekedtek saját maguk beszedetni a decimát. A ka-
marán mint legfőbb tizedbérlőn kívül sokan részesültek még ebből a jövedelemből: a helyi földesúr, 
más nemesek, a püspöki officiálisok, plébánosok, környékbeli rendházak, végvári tisztek. A váci püs-
pökök adományokat is tettek tizedekből, főleg kegyes célra (kolostoroknak, templomépítésre, fogoly-
kiváltásra), de az is előfordult, hogy maguk is béreltek dézsmát más egyházmegyékben. 

Jövedelmei igazgatására a püspök a törökkorban végig tar tot t — hódolt területen kívül, de 
attól nem messze — lényegében tiszttartói és tizedárendátori funkciót betöltő közegeket. E fel-
adatokat a 16. század második felében rendszerint egri végvári tisztek látták el. A 17. században 
vált jellemzővé, hogy a gazdasági irányítás is a püspök egyébként lelkipásztori és egyházigaz-
gatási feladatokra rendelt helynökére hárult (ezt a posztot egyházmegyés plébánosok viselték, 



méghozzá 1663-ig, Nógrád várának elestéig az ottani, utána másutt szolgáló papok), akik egyház-
községük helyszínéről látták el eme funkciójukat. Szerepet kaptak azonban világi személyek eb-
ben az időben is, sokszor pontosan meg nem állapítható módon osztva meg a birtok- és tizedigaz-
gatási feladatköröket a vikáriussal vagy egymással. Állandó jelleggel szolgálták a püspököt ügyvé-
dek, akik képviselték megbízójukat az általában településhatárok és jobbágyszökések körül forgó 
perekben, illetve rendszerint a vármegyegyűlésen is ők jelentek meg a főpap képében. Vakancia 
idején természetesen a váci püspöki jövedelmeket is a kamara kezelte saját tisztviselői útján. 

A püspök jövedelmét a korban nagyobbrészt a tizedek tették ki, a birtokok ennél keveseb-
bet, mintegy harmadát hozták. Jellemző a püspöki jövedelem szerkezetére az egyik harmincados 
megállapítása, miszerint az cenzusból (tágabban a birtokok készpénzes tehermegváltásaiból) és 
tizedváltságból áll. 

Szarka feldolgozási módszerét ezúttal is a rá sajátosan jellemző, úgyszólván minden előke-
rült adatot feltétlenül tárgyalásba venni törekvő gyakorlat határozza meg. Az általa írt szöveget 
olvasva az a benyomásunk keletkezik, hogy számára nem létezett az adatok értékbeli különbsége, 
történeti kérdések függvényében történő súlyozása. Ennek illusztrálására talán elegendő egy pél-
da: azt a körülményt, hogy a püspöki tiszttartók a hozzájuk befolyt jövedelmet nyugtával igazol-
ták, az összes ismert ilyen eset előszámlálásával mutatja be jó két nyomtatott oldalon. Ezen túl-
menően művében csak egészen periférikusán jelennek meg történeti következtetések. Tárgyával 
kapcsolatban számos olyan jelenség kerüli el figyelmét, amelyet a későbbi kutatás adott esetben 
jóval szűkebb adatbázison is fölismert. Szakály Ferenc vagy éppen a kézirat gondozója, Molnár 
Antal vonatkozó művei a váci püspökség törökkori gazdálkodásának több olyan plasztikus ten-
denciájára rámutattak, amelyek Szarka művében fel sem tűnnek. 

Amint már ebből is látható, a váci püspökség kiemelkedő hódoltsági gazdálkodási teljesít-
ménye és forrásanyaga az újabb — Szarka e művét még nem ismerő — kutatás érdeklődését is ki-
váltotta. Szarka Gyula most megjelent posztumusz munkájában az újabb szakirodalomhoz képest 
már aligha találhat az olvasó érdemi megállapítást. Egyedülálló értéke így abban rejlik — miként 
a kötetet sajtó alá rendező Molnár Antal megállapítja —, hogy „a rendelkezésre álló adatok teljes-
ségének felvonultatásával illusztrálja mindazt, amit az elmúlt évtizedek kutatásai, reprezentatív 
források kiválasztásával, de a végeredményt tekintve helyesen rögzítettek." A váci egyházmegye 
példáján mintegy a fennmaradt dokumentáció által megengedett teljes részletességgel vonulnak 
fel egy törökkori katolikus egyházmegye gazdálkodásának főbb vonalaiban egyébként ismert je-
lenségei. Márpedig ilyen adatfeltárásra (hogy mást ne említsünk, a Magyar vagy a Szepesi Kama-
ra hivatali regisztratúrájában másfélszáz év püspöki széküresedéseinek idejéről sorozatokra bont-
va fennmaradt ügyiratok összeállítására) a mai kutatóknak már aligha lesz lehetősége vagy még 
inkább szándéka. Szarka Gyula művét rendkívüli adatgazdagsága folytán a korszakos és területi, 
kiváló analógiás értékére tekintettel pedig a tematikus alapon érintkező témák kutatói is haszon-
nal forgathatják. A szerző feldolgozási módszerével (és az ebből eredő vaskos terjedelemmel) kap-
csolatos nehézségeket enyhíti a bőséges és néhány kivételtől eltekintve következetes fejezeti tagolás. 
A kötet igényes kivitelű, használatát hely- és személynévmutató segíti. 

Glück László 

Káldy-Nagy Gyula 

A SZEGEDI SZANDZSÁK TELEPÜLÉSEI, LAKOSAI ÉS TÖRÖK 
BIRTOKOSAI 1570-BEN 

(Dél-alföldi évszázadok 24.) Szeged, Csongrád Megyei Levéltár, 2008. 401 o. 

Szeged hódoltságkori történetének feldolgozottsága országos viszonylatban is legkiemelke-
dőbbek közé tartozik. A város múltját górcső alá vevő helytörténeti monográfiák kiemelten foglal-
koztak a 16-17. századdal. Reizner János 1899-ben kiadott Szeged történetének I. kötete a kor 
tudományos szemléletének és igényének megfelelően pozitivista stílusban íródott. A majd egy év-
századdal később (1983-ban) a Kristó Gyula szerkesztésében megjelent Szeged története I. köte-
tének hódoltságra vonatkozó részeit Szakály Ferenc írta, aki kutatásai fő hangsúlyát már nem az 
eseménytörténet minél pontosabb bemutatására helyezte, hanem tematikus fejezetekben vizsgál-
ta meg Szeged 16-17. századi demográfiai változásait, gazdasági potenciálját, társadalmi megosz-



lását, kettős közigazgatását, valamint művelődési és egyházi viszonyait is. A város hódoltságkori 
történetének utolsó rövid összefoglalását Blazovich László adta a Szeged rövid története című 
munkájában, amely a Dél-alföldi évszázadok 21. köteteként látott napvilágot 2007-ben. Szeged-
nek a magyar hadtörténetben betöltött jelentőségét pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
1986-ban a Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában jelent meg a Veress D. Csaba által írt A szegedi 
vár című kismonográfia, amely részletesen foglalkozott a város 1543. évi meghódolásával, a „sze-
gedi veszedelemmel", valamint a vár 1686. októberi visszavételével. Mindezek mellett a Csongrád 
Megyei Levéltár tudományos feladatai között kiemelt helyet foglalt el a megyei hódoltságkori for-
rásainak közreadása. Az intézmény által periodikusan megjelentetett kiadványsorozatokban lá-
tott napvilágot — Engel Pál 1996-ban közzétett munkája mellett — a Káldy-Nagy Gyula fordítot-
ta török adóösszeírások (defterek) magyar szövege. E nagy és előre tudatosan átgondolt forráski-
adási munka befejezéseként 2008 májusában a Dél-alföldi évszázadok 24. köteteként jelent meg 
Káldy-Nagy Gyula A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben című 
munkája. 

A 16. századból még rendszeresen fennmaradt szandzsákösszeírások vagy tahrír defterek 
rendkívül fontos adatokat szolgáltatnak a hódoltság múltjával foglalkozó történészek számára. A 
budai vilajethez tartozó szegedi szandzsákról 1570-ben készült összeírás lehetőséget ad arra, 
hogy a magyar történetírás kutatásainak eddigi eredményeit a népességszám, a népesség összeté-
tel, a hódoltsági birtokviszonyok, a gazdálkodás, valamint a településhálózat tekintetében újra 
igazolja és tovább árnyalja. 

Mivel átfogó népszámlálásra csak II. József uralkodása idején került sor, ezért a Magyar 
Királyság kora újkori népességének meghatározásához a különféle magyar és török (adó)összeírá-
sok, valamint az urbáriumok adnak rekonstrukciós lehetőséget. Ezek a források viszont csak tö-
redékesen maradtak fenn. A 17. századból például jóval kevesebb deftert őriztek meg a levéltá-
rak, mint az előző évszázadból. Az összeírások értelmezése is több problémát vett fel. Az adójegy-
zékek pusztán az adóköteles családfőket vették számba, ám ez sem történt meg minden esetben. 
Káldy-Nagy Gyula hívta fel arra a figyelmet, hogy az oszmánok Magyarországon az 1570-es éve-
kig a dzsizje adót csak a módosabb családoktól hajtották be, és a defterekből az adózók mintegy 
30 százaléka hiányzott. Az 1570. évi szandzsákösszeírás ugyanakkor azon oszmán dokumentu-
mok egyike, amelyben nem csupán a családfő, hanem a vele együtt élő nős vagy nőtlen fiúgyerme-
kek, a vele egy kenyéren maradt házas vagy legénynek maradt testvérek, valamint esetleg a vele 
rokoni viszonyban nem lévő legények keresztnevét is feltüntették, mint ahogyan ezt Szakály Fe-
renc Szeged városa esetében már bemutatta. Eszerint — mutat rá Káldy-Nagy Gyula forráskiad-
ványa bevezetőjében — 691 családfőt számoltak össze a török adószedők Szegeden. Ez azt jelenti, 
hogy az 1546-ban készített első oszmán adóösszeírásban szereplő adatokhoz képest a város lakos-
sága közel a felével lecsökkent. A menekültek vagy a hódoltság más településein (pl. Makón) ke-
restek maguknak és családjuknak jobb megélhetést, vagy a Magyar Királyságba költöztek (pl. 
Kassára), mint ahogyan erre J. Újváry Zsuzsanna, Szakály Ferenc és újabban Bessenyei József 
kutatásai rávilágítottak. 

A szegedi szandzsák népességének összetétele a magyar történetírás eddigi kutatásainak 
eredményeit támasztja alá. Ismert, hogy a 16. század második felében megjelent térképeken már 
a Temesközt és a Szerémséget is rácok lakta területként tüntették fel. A magyar és délszláv etni-
kum határát — a most megjelent 1570. évi összeírás alapján is — a Maros folyó nyugati meg-
hosszabbítása adja, már a helynevekből is kitűnik az etnikumváltás. Kivételnek tekinthető a vá-
sárhelyi náhije, amelynek három településén a bejegyzett családfők mindegyike délszláv eredetű-
nek tekinthető (Derekegyháza, Donád, Tőke), míg két másikban (Héked, Feketerákos) magyarok-
kal éltek együtt vegyesen. Ez esetben azonban - miként Blazovich László kutatásai alapján felté-
telezhető - ezeket az embereket még Hunyadi János telepítette le saját birtokaira e falvakban. 
Nem véletlenül használtam ugyanakkor a rác vagy szerb megnevezés helyett ez esetben a délszlá-
vot az etnikum meghatározásánál. Történetírásunk a korabeli bizonytalan elnevezések alapján 
többnyire szerbeknek tart ja a hódoltsági délszlávokat. Ezek túlnyomó része ugyan valóban orto-
dox vallású szerb vagy vlach volt, ugyanakkor több tízezer főnyi katolikus bosnyák és horvát is 
feltűnik e területen, gondoljunk csak a bácskai sokácokra vagy bunyevácokra. További kutatáso-
kat igényel, hogy a defterekben található névanyag alapján miként rajzolandók meg még ponto-
sabban a hódoltág etnikai viszonyai, immáron differenciálva a különféle délszlávok közötti etni-
kai viszonyokat is. 



A muzulmán vallásúak magyarországi betelepedése meg sem közelítette a Balkánon ta-
pasztalhatókat. Szinte teljesen hiányzott a földműves és iparos tömeg, amely adófizető termelő-
ként keresett ú j lakhelyet. A betelepülő muszlim iparosok a várakban és a hozzájuk tartozó váro-
sokban, a katonaság és a hivatalnoksereg közelében telepedtek le. A szegedi szandzsákban sem 
volt ez másként, ugyanakkor ez az a török igazgatási terület, ahol a katonai és közigazgatási köz-
pontokon kívül muszlimok előfordultak a falvakban is. Az 1570. évi összeírás szerint ugyanis a 
bácskai náhijében három, a titeli náhijében pedig egy tisztán muzulmán falvat találunk. Emellett 
a zombori náhijében hét olyan település volt ekkor, amelyben délszlávok és muszlimok együtt él-
tek. Szándékosan nem használtam a török elnevezést, hiszen a nevek egy jelentős része arra utal, 
hogy viselője nemrégiben tért át a mohamedán vallásra (bin Abdullah). Emellett többször előfor-
dul a Boszna elnevezés, amely egyértelműen bosnyák eredetre utal. Az 1578. évi összeírás tanúsá-
ga szerint a muszlim vallásúak aránya lassan emelkedett, ahogyan erre Hegyi Klára már felhívta 
a figyelmet. Végül a nagyobb igazgatási központokban a mahallénként összeírt magyar, délszláv 
vagy török lakosok mellett külön feltüntetve cigányokat is találunk. Utóbbiak között éppúgy elő-
fordultak muzulmán vallásúak, mint ortodoxok. 

A forráskiadvány a hódoltság 16. századra jellemző birtokviszonyait tükrözi vissza. Egy-
részt jellemző, hogy a legnagyobb jövedelmeket hozó helyeket — kevés kivételtől eltekintve — a 
kincstár megtartotta saját kezelésében. A szegedi szandzsákban a marhakereskedelemben jelen-
tős szerepet játszó mezővárosok és vámátkelőhelyek, például a vásárhelyi náhije összes települé-
se, szultáni hász-birtok maradt. A kiosztott tímár-birtokosok között viszont találunk nem musz-
limot (Vuleta kenéz, aki Kucura, Kulpin, Kissapina és Harcsán falvakat kapta a bácskai ná-
hijében) és több első generációs renegátot, akiknek beszédes neve mögött (bin Abdullah) eredeti 
származásukat sajnos lehetetlen megállapítani. 

Mindezek mellett harmadikként felhívnám a figyelmet a zsold-tímárok megjelenésére is. 
Az isztambuli kincstár a várkatonaság egy részének fizetését tímárbirtokokkal oldotta meg. A 
szegedi szandzsákösszeírásból kiderül, hogy egyrészt a várak tisztjei birtokokat kaptak megélhe-
tésük biztosítására: a solti náhijéhez tartozó Ordas falu jövedelme Ali, a pesti vár azabjai agájá-
nak ziámet-birtokához tartozott; a kalocsai náhijeben Bolvár falut pedig Musztafa szentkirályi 
palánki várnagy tímár-birtokához csatolták 5000 akcse értékben. Emellett a várak legénységét ál-
talában egységenként — bölükönként, ódánként — lát ták el fejenként 1400-1800 akcsés éves 
zsoldjuknak megfelelő birtokkal. Egy példát hoznék fel csak a számtalanból: a kalocsai náhijeben 
található Újfalú jövedelmét a szentkirályi palánk első gyalogoscsapatának parancsnoka és nyolc 
katonája kapta meg. Emellett egy-egy várkatona is kaphatot t zsoldtímárt. Erre két példát emel-
nék ki az 1570. évi szandzsákösszeírásból. Egyrészt a kalocsai náhijehez tartozó Csomház falu jö-
vedelmét Abdurahman bin Hüszejn bajai topcsi (tüzér) kapta meg. Másrészt a szegedi náhije 
egyik pusztáját, Bocsonfalut, a budai vár hetedik gönüllü raja egyik katonájának, Redszeb bin 
Hizirnek utal ta ki a kincstár. 

A forráskiadványhoz mellékletként csatolt, Blazovich László tervei alapján Kratochwill 
Mátyás rajzolta, teljesen új térkép a hódoltság 16. századi településhálózatáról ad nagyon érzékle-
tes képet. A szandzsákösszeírásból és a térképből kiderül, hogy a korábbi nagy oszmán hadjárato-
kat követően a hadak járásának leginkább áldozatul eshetett Duna-menti települések 1570-re új-
raéledtek, bár lakosságúk etnikuma kicserélődött. Hegyi Klára átlagosan 10% alatti falupusztu-
lással számolt a hódoltság egészét tekintve a 16. században. Ez a viszonylag védettebb szegedi 
szandzsák esetében sem lehetett másként, így nem meglepő, hogy a defter összeállítói összesen 
751 lakott és lakatlan helységet írtak össze. Ezt az állapotot majd csak a századvégi tizenöt éves 
háború nagy pusztításai változtatták meg. 

A Dél-alföldi évszázadok 24. köteteként megjelent, Káldy-Nagy Gyula által fordított, jegy-
zetekkel és bevezetővel ellátott 1570. évi szegedi szandzsákösszeírás alapvető forráskiadvány a 
hódoltság korának kutatói számára, hiszen — mint, ahogyan a fentiekben helyütt több is u ta l tam 
rá — a magyar történetírás kutatásainak eddigi eredményeit nemcsak újra igazolja, hanem szá-
mos területen tovább is árnyalja. 

Bagi Zoltán Péter 



Jean-Pierre Bois 

DON JUAN D'AUTRICHE 
Paris, Tallandier, 2008. 409 o. 

A francia történetírás egyik legnépszerűbb műfaja a történelmi életrajz. A referenciának 
számító Fayard kiadó mellett számos más kiadó is nagy sikerrel jelentet meg évente akár több tu-
catnyi ismert vagy kevésbé ismert történelmi személyekről szóló regényes biográfiát. A Tallan-
dier kiadó egyike ezen feltörekvő vállalkozásoknak, amely ahelyett, hogy a nagy nemzeti panteon 
portréinak sokadik változatait gyártaná, inkább az árnyékba borult nemzetközi jelentőségű híres-
ségeknek szentelte sorozatát. A tavalyi év során két, az 1571. évi lepantói csatában elhíresült sze-
mély, Andrea Doria és Don Juan de Austria kapott neves írók tollából származó, igényes francia 
nyelvű életrajzot. Az utóbbi szerzőjét, Jean-Pierre Bois professzort, már nem kell a magyar kö-
zönség számára bemutatni, hiszen a Hadtörténelmi Közlemények nem olyan régen adta közre 
életpályáját is bemutató tudományos portréját („A hadsereg szociális nézőpontú tanulmányozásá-
tól a hadművészet története felé" Bemutatjuk Jean-Pierre Bois hadtörténészt, a Nantes-i Egye-
tem professzorát. Hadtörténelmi Közlemények 119. [2006: 4. sz.] 995-1011. o.). 

A kötet első fejezetében V Károly császár híres gyermekének születése és gyermekkora rej-
télyeibe vezet be a szerző. Megismerhetjük ledér hajlamú anyja mellett azokat a személyeket, 
akik a császár természetes gyermekének első éveiben leginkább meghatározó szerepet játszottak: 
elsősorban a két nevelőnő Ana de Medina és Dona Magdalena de Ulloa személyében a gyengéd női 
kezek hatását, majd Don Luis Mendez de Quijada gyáméban pedig a későbbi hadvezér pályáját 
előkészítő katona példáját. A meghatározó személyek mellett színes történelmi körképet is kap az 
olvasó, amely európai távlatokban mutatja be a kor fontosabb eseményeit. Mindemellett párhuza-
mos életrajzok alkalmazásával jeleníti meg hőse szűkebb környezetét. Ebben elsődleges helyet 
kap II. Fülöp és tragikus sorsú fia, Don Carlos élettörténete, akinek fizikai és erkölcsi süllyedése 
egyfajta ellenpontját képezi Don Juan felemelkedésének. Időnként felvillan más kortársak életé-
nek egy-egy rövid eleme, amely egyfajta kronológiai és művelődéstörténeti tájékozódási pontot ad 
az olvasónak. így kap szerepet Cervantes élettörténete is, amely búvópatakként, időnként fel-fel-
bukkanva kíséri a történet folyamát. 

A munkát alapos dokumentáció és forráskritika jellemzi. Szinte minden leírt esemény mö-
gött ott találhatók a megfelelő források és a pontos bibliográfiai jelzetek. Nem hiányzik ugyanak-
kor a szerző regényes fantáziája sem, hiszen egyes jelenetek drámai feszültségű ábrázolása révén 
az olvasó olyan irodalmi igényű élethű szövegeket kaphat, mint például az 1559. május 21-ei au-
todafé leírása, amelyek olvasásába szinte beleborzong. A mű második fejezete az ifjú serdülőkorát 
a konfliktusok növekvő számával és intenzitásával is fokozza, és így vezeti el az olvasót a férfikor 
küszöbét jelentő háborús tűzkeresztséghez, amelyet a moriszkók ellen vívott spanyolországi bel-
harcok jelentik. A moriszkók elleni háború (1568-1570) a kötet egyik önálló egységét képezi, és 
hadtörténeti szempontból hiánypótló tanulmányt jelent. A moriszkók helyzetének ismertetése 
után Jean-Pierre Bois behatóan tanulmányozza a felkelésük kirobbanásának okait és bemutatja a 
felkelés helyszínéül szolgáló andalúziai hegyvidéket, amely a moriszkók ellenállásának legfőbb táma-
sza volt. A hadműveletek elemzése és Don Juan hadvezéri döntéseinek bemutatása során a neves 
francia hadtörténész e furcsa háború történetének talán eddigi legteljesebb interpretációját adja. 

A moriszkók elleni háborúban bizonyított hadvezér számára az újabb megmérettetésre a 
tengeren kerül sor, amikor a törökellenes Szent Liga flottája kerül parancsnoksága alá. A flotta 
felállításának és vezényletének nehézségei nem kerülték el a történetíró figyelmét, aki a korabeli 
tengeri hadviselés taktikai hagyományaival szembetűnően eltérő módon fellépő fiatal hadvezér 
teljesítményét korszakalkotónak tekinti. A lepantói ütközet egyébként, szemben a korábbi Don 
Juan de Austria életrajzokkal, nem a biográfia leghangsúlyosabb része. A szerző szándékosan 
próbálja egyensúlyba hozni Andrea Doria és Don Juan szerepét, ellentétben a korabeli közvéle-
ményben elterjedt tévhitekkel. A lepantói győzelem elhozza Don Juan számára az európai hírne-
vet és V Károly természetes gyermeke talán méltán remél jutalmul koronát. A moreai és albániai 
királyság délibábjai, a tuniszi királyság ábrándja után a genovai, a francia, a lengyel és az angol 
korona kimérái kerítik hatalmukba a tehetséges sorsú, de illegitim származású ifjút, aki extrava-
gáns viselkedésével is kilógott a korabeli európai uralkodók sorából. Végül a sors az északi fla-
mand tartományok kormányzására hívja a fiatal hadvezért, aki számára ez végzetes lesz, hiszen 
innen soha nem tér már haza Spanyolországba. A németalföldi felkelés katonai és politikai kihí-



vásain túl e tartományok éghajlata sem kedvez a gyenge fizikumú ifjú egészségének. A moriszkók 
és törökök legyőzője a flandriai hadszíntéren nem bizonyul sikeresnek, és az elhúzódó eredmény-
telen hadműveletek mellett politikailag is elszigetelődik. 1578. október l-jén nyomorúságos kö-
rülmények között hal meg Európa egyik legnevesebb hadvezére. Holtteste története pedig egye-
nesen horrorfilmekbe illő: bebalzsamozott testét feldarabolva bőrzsákokba csomagolva szállítják 
öszvérháton Namur-ből Franciaországon keresztül Spanyolországba... A kötet kitér még a Don 
Juan utóéletének misztikus elemeire és annak történeti valóságtartalmára is. A nagyszabású re-
gényes portré az európai Don J u a n de Austria irodalom nagyszerű szintézisét alkotja, és számos 
ponton új kutatási irányokat is szab. 

A kötetet gazdag bibliográfia, index és részletes térképmelléklet teszi könnyen használha-
tóvá. A szerző tájékozottságát a gyakori magyar történelmi adatok is kiemelik. így kerül be a 
könyvbe az a mendemonda is, amely szerint Don Juan Magyaroszági Mária, II. Lajos királyunk 
özvegyének fia lett volna... A mű számos erénye mellett azonban nem feledkezhetünk meg annak 
hibáiról sem, hiszen a széles körű és gyakran ellentmondó nemzetközi szakirodalom használata 
során óhatatlanul pontatlanságok és elírások kerülhetnek a szövegbe. A magyar olvasót különö-
sen zavarhatja az tény, hogy a könyv különböző lapjain (91. és 172. o.) Szigetvár és Szeged helyne-
veink összemosódnak... Összességében azonban megállapítható, hogy Jean-Pierre Bois professzor 
kötete a téma magas szintű tudományos kutatása és színvonalas bemutatása révén a kora újkori 
Habsburg-kutatások egyik legmeghatározóbb francia nyelvű teljesítménye. 

Tóth Ferenc 

LITTERAE MISSIONARIORUM DE HUNGARIA ET TRANSILVANIA 
(1572-1717) 

Sajtó alá rend. Tóth István György. III-V köt. 
(Bibliotheca Academiae Hungáriáé, Roma, Fontes 4) 

R o m a - B u d a p e s t , 2005-2008. 1601-3337. o. 

Tóth István György monumentális dokumentumkiadásának első két kötete — a Magyaror-
szágra irányuló római missziók történetének misszilis levélanyaga — ma már jól ismert és gyak-
ran hivatkozott alapmű, amely a Kárpát-medence és a Balkán kora újkori históriájának párját rit-
kítóan gazdag forrásanyagává vált. A levelek számos tanulsága a nemzetközi kutatás vérkeringé-
sébe is beépült részint a kiadvány angol nyelvű összefoglalói, részint pedig a szerzőnek közel fél-
száz — különböző világnyelveken megjelent — közleménye révén. 

Nagysikerű akadémiai doktori védés, valamint elismerő recenziók sora övezte Tóth István 
György munkálatait már akkor is, amikor még a feltárt anyagnak csak a fele volt olvasható, az 
első két kötetről szóló ismertetések ezt egyértelműen jelzik (többek között: Varga J. János, Száza-
dok 2004: 4. sz. 986-988.). Egy évvel később előttünk volt az összesen háromezer lapnyi szöveg 
másik fele is, a III. kötet, amely az 1647-1665 közötti időszak közel 300 misszióslevelét tartal-
mazza, valamint a IV kötet, amely az 1665-től 1717-ig terjedő évtizedekre további 255 szöveget 
jelent. Az újabb két kötet több mint félezer levele felbecsülhetetlen értékű információkat közöl 
éppen abból a félszázadból, amelyből igencsak hiányosak voltak eddigi ismereteink, s amelyre 
mindeddig a kutatótársak is kevesebb figyelmet fordítottak, mint a megelőző évtizedekre. S elké-
szült és 2008-ban megjelent a misszióspáterek életrajzait, valamint a különféle mutatókat tartal-
mazó V kötet is, amely a hata lmas anyag használatát ténylegesen elősegíti. Elismerés illeti a ki-
adást vállaló intézményeket, a Római Magyar Akadémiát, a MTA Történettudományi Intézetét és 
a Magyai- Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösségét: összefogásuk tette lehetővé a teijedelmes 
anyag publikálását. Fájdalmas tény, hogy az alkotás létrehozója nem érhette meg azt a felemelő pilla-
natot, amelyben már együtt látható a monumentális dokumentumgyűjteménynek mind az öt vaskos 
kötete. Noha tudjuk, hogy a tudós többnyire az utókornak dolgozik, a Litterae missionariorum de 
Hungaria et Transilvania gazdag forrásanyagának tanulmányozói mégis érthető módon arra szá-
mítottak, hogy maga a levelek kiadója fogja a megismert új adatok és szempontok révén újraértel-
mezni a korszak jelenségeit. Nem így történt, s most már történész kollegáira, szaktársaira és ba-
rátaira, valamint tanítványaira hárul a feladat: szembenézni azzal az örökséggel, amelyet Tóth 
István György munkássága képvisel, kiaknázni azt a kincsesbányát, amelynek feltárását ő oly 
nagy odaadással és szakértelemmel végezte el. 



Már korábban, az első két kötetről készült recenziónkban (Egyháztörténeti Szemle 2004: 
2. sz., 154-162.) is arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a vállalkozás merészsége önmagában is meg-
különböztetett figyelmet érdemel. A Sacra Congregatio de Propaganda Fide archívumának anya-
gában a magyarországi missziós vonatkozású iratok megtalálása és elkülönítése sem volt egysze-
rű feladat, tekintettel arra, hogy a kora újkorban a vizsgált terület államhatáraival többnyire 
még a kortársak sem voltak tisztában, s az etnikai keveredés, valamint a folytonos politikai át-
rendeződés nem is tette lehetővé a tisztánlátást. Továbbá a szokványosnál is jóval nagyobb pale-
ográfiai nehézségekkel kellett szembenéznie annak, aki a soknyelvű, sokféle írásmódot követő 
anyagot kívánta kiadni. A kutatók közül többen, akik ez ideig ezeket az iratokat vizsgálták, nem 
tudtak, vagy csak részben tudtak megbirkózni a nehézségekkel, így többször is töredékes, hibás 
szövegek láttak napvilágot. A most közreadott III. kötetben különösen is sokszor kellett a sajtó 
alá rendezőnek arra utalnia, hogy egy-egy levél korábbi kiadása hiányosan, téves olvasatokkal je-
lent meg, több fontos paleográfiai jelenség kerülte el figyelmét azoknak, akik csak xeroxmá-
solatokból dolgoztak. Azt is számos helyen meg kellett jegyzetelnie, hogy az eredetit tinta- és víz-
foltok, egérrágások, lapszakadások, kihúzások, beszúrások, többszörös átjavítások, rongyolódások 
tarkítják vagy éppen a könyvkötéstől eltakart sorok teszik lehetetlenné az olvasatot. A szláv és 
magyar helységnevek elrontott olasz alakjainak felismerése és azonosítása olykor bravúros meg-
oldásokat kívánt meg. Az is előfordult, hogy az igen gyenge olasz nyelvismerettel rendelkező bos-
nyák páter helyesírási és mondatfűzési gyarlóságaiból kellett kihámoznia Tóth István Györgynek 
a közlendő értelmet. Aki viszont olyan mélyen ismerte a korabeli „lingua franca", az ún. misszio-
náriusi olasz nyelv sajátságait, mint ő, annak nem jelentett megoldhatatlan feladatot a hiányzó 
szavak pótlása, korrekciója és értelmezése. Ezért tehát elmondható, hogy a Hungaria és Transil-
vania területére vonatkozó missziós levelek szövegkorpusza teljes filológiai apparátussal ellátva, 
megbízható kiadásban most először áll a kutatók rendelkezésére, s ez Tóth István György munká-
jának alig túlbecsülhető érdeme, kimagasló eredménye. 

A textológiai-paleográfiai szemponton túl további jelentősége a dokumentumgyűjtemény-
nek, hogy sajtó alá rendezője a Hitterjesztés Szent Kongregációja irataiból a nemzetközi kutatás 
által ez ideig közölt egyes publikációkat nem csupán alaposan ismeri, hanem szembesíti is egy-
mással, s ebből a kelet-közép-európai forrásfeltáró munka visszásságaira, összehangolatlanságára 
derít fényt. Jellemző példa, hogy Marino Ibrishimovich obszerváns ferences szerzetes, belgrádi 
püspök 1649-ben készült, igen nagy forrásértékű jelentését korábban már nem kevesebb, mint 
négy esetben adták ki a különböző kutatók úgy, hogy egymás munkájáról nem tudtak. Egy hor-
vát, egy német, egy magyar és egy dalmát történész egyaránt „felfedezte" az iratot, s német, 
olasz, horvát és magyar szakmai fórumon egyaránt közreadták, mégpedig egymás eredményeinek 
ismerete és hasznosítása nélkül. Mi ebből a tanulság? Csakis az, amit Tóth István György munká-
ja egyértelműen bizonyít: a kelet-közép-európai régió kora újkori multikulturális jellege megkö-
veteli a kutatóktól, hogy több nyelven, számos kutatóhely kiadványainak figyelembevételével, 
nemzetközi és interdiszciplináris kitekintéssel tárgyalják témáikat, mert a régió — a Balkán, a 
Kárpát-medence és az Alpok-Adria térség — múltja az etnikumok, vallások, nyelvek és szokások 
együttélésének és bonyolult egymásra hatásának árnyalatokban és tanulságokban gazdag össz-
képét tár ja elénk. Szerencsére ez a szemlélet a magyar kutatásban mindinkább érvényesül, s na-
gyon reméljük, követésre talál Tóth István György álláspontja, melyet a rá olyannyira jellemző fi-
nom iróniával így fogalmazott meg: „Ha én albán és cirill betűs szerb jegyzeteket böngésztem ki 
olasz nyelvű forráskiadványokban, akkor joggal remélhető, hogy a horvát, szlovák, román törté-
nészek sem riadnak majd vissza a magyar lábjegyzetektől...". Hozzátehetjük: régiónk valamennyi 
történészének saját érdeke is ezt fogja megkívánni, mivel a Litterae missionariorum szövegeit a 
bőséges jegyzetanyag teszi használhatóvá, ennek révén kerülnek megfelelő történeti kontextusba 
az olykor meglepő, máskor erősen túlzó, a térítők egyéni érdemeit, sérelmeit és panaszait igen-
csak felnagyító vagy éppen színesítő adatok. 

Míg a 17. század első felének leveleiben gyakran olvashattuk az olasz és délszláv páterek 
tollából az itteni viszonyok feletti megdöbbenés és csodálkozás kifejezéseit, addig a század közepe 
után inkább az elért eredmények hangoztatása, a sikerek említése és az egyéni teljesítmények ki-
emelése kap hangsúlyt. Természetesen a modern kor historikusának kellő kritikával kell kezelnie 
e forrásokat, szem előtt kell tartania, hogy sok a túlzás, az önreprezentációs igény, a saját érde-
mek és a leküzdött nehézségek felnagyítása a misszilisekben, már csak azért is, mer t az anyagi 
támogatás és a remélt doktori fokozat elnyerése ezek függvénye volt. A szavakba öntött helyzet-
értékelések és önmeghatározások azért is fontosak, mert tudatalakító tényezők voltak, függetle-



nül referenciális értéküktől, valóságtartalmuktól, így az önkép idealizálása és a rivális befeketíté-
sének szándéka valós társadalmi, politikai, vallási és kulturális tényezőkből fakadt, s a mentali-
tástörténet számára ezek korántsem érdektelen mozzanatok. 

A III. és IV kötetben közzétett dokumentumok jelentős hányada Erdélyre vonatkozik, az 
ottani ferences missziósházak (Karánsebes, Krassóvár, Lippa, Csíksomlyó, Mikháza, Szárhegy) 
életéről számol be, mintegy folytatva azt az adatsort, amely az 1630-ban alapított erdélyi bosnyák 
franciskánus misszió történetét illusztrálja. Ez a forráscsoport csatlakozik Galla Ferencnek Faze-
kas István által nemrég sajtó alá rendezett és posztumusz kiadott monográfiájához (Ferences misszi-
onáriusok Magyarországon. [Collectanea Vaticana Hungáriáé 2.] Bp.-Róma 2005, ism. Bitskey Ist-
ván Egyháztörténeti Szemle 2005: 2. s z , 176-181.), amely a rend misszionáriusainak 17-18. szá-
zadi történetét dolgozza fel a Királyságot és Erdélyt illetően. Galla munkáját Tóth István György 
egyébként kéziratban használta, hivatkozik is rá, a mostani szövegkiadás pedig több helyütt pon-
tosítja a monográfia által rajzolt összképet. 

A III. és IV kötetet tanulmányozva szembeötlő, hogy a levélírók között a 17. század máso-
dik felében valamivel több a magyar, mint a korábbi évtizedekben. Mivel a Hitterjesztés Szent 
Kongregációja az 1650-es évek közepétől többé nem látta értelmét annak, hogy az olasz konven-
tuálisok magyarországi misszióját fenntartsa, érthető módon az olasz hittérítők szerepe csökkent, 
a magyaroké viszont növekedett, főként a fejedelemségben, de Gyöngyös, Kecskemét és Szeged 
környékén is. Erdélyben a katolikus nemesek pártfogolták a hittérítőket, de ezt sokkal szíveseb-
ben tették a magyar származásúakkal, ezért Modesto a Roma obszerváns kusztosz 1667-ben 
utódjául Jegenyei Ferencet ajánlotta, ehhez kért pápai brève révén megerősítést. Indokolásában 
az állt, hogy a magyar tisztségviselőnek nagyobb tekintélye lesz a helyi nemesek előtt, mint a kül-
földinek lenne, ez pedig a misszionálás sikerének záloga. A dokumentumok figyelmes olvasója 
előtt kibontakozik az a folyamat, amelynek során a missziók anyagi támogatása fokozatosan a 
magyarországi patrónusokra hárult. Míg ugyanis a század közepe táján sok levél itáliai városok-
ban kelteződött, mivel az olasz páterek az ottani nagyböjti prédikációk bevételével ellátva jöttek a 
missziós területre, addig a század utolsó negyedében ez a gyakorlat megszűnőben van, a hazai 
rekatolizáció egyre inkább saját anyagi erőforrásaira lesz utalva, legalábbis az iratokból ez a ten-
dencia tűnik szembe. 

Jelentékeny újdonsága és értéke a III. és IV kötetnek, hogy a 17. század második felét ille-
tően a hódoltsági viszonyoknak és a felszabadító háború évtizedeinek az eddigieknél árnyaltabb 
megismerését teszik lehetővé. Az iszlám uralma alatt álló területeken megmaradt keresztény la-
kosság társadalmi és művelődési helyzetéről még ma is viszonylag kevés ismerettel rendelkezünk, 
legtöbbet talán Szakály Ferencnek köszönhetünk e téren, de ő is túlnyomórészt a 16. századdal 
foglalkozott. Noha újabban egyre többet tudunk meg az iszlám uralta terület mindennapi életéről 
(pl. Hegyi Klára, Fodor Pál, Molnár Antal és mások munkáiból), mégsem teljes mind a mai napig 
az összkép, amelyből ez ideig főként a katolikus komponens jelenléte hiányzott. Igaz, nem annyi-
ra a hazai, mint inkább a nemzetközi tudományos köztudatban gyakran úgy említik a hódoltsá-
got, mintha a török uralom teljességgel felszámolta volna az eredeti lakosság intézményeit és 
életlehetőségeit, s az kipusztult vagy éppen iszlamizálódott volna, s mintha a keresztény Európát 
csupán Bécs védelmezte volna a Félhold expanziójával szemben. Ez a szemlélet elfeledkezik róla, 
hogy a Kárpát-medencében a Magyar Királyság keskeny sávján túl is éltek keresztények, s éppen 
az ő megmaradásuk lehetőségei, a muszlim és a keresztény vallás együttélésének különböző, oly-
kor igencsak meghökkentő változatai és koníliktusformái jelentenek kuriózumot Európa történe-
tében, s a missziótörténeti forrásanyag éppen ebbe a különleges világba enged betekintést. Csu-
pán egyetlen példa erejéig hadd utaljunk ezúttal Niccoló d'Illoco (magyaros névváltozatával Újla-
ki Miklós) bosnyák származású obszerváns ferences levelére, amely a Temesköz vizitálásának ta-
pasztalatairól számol be 1678 végén. Ennek során vette számba Lippa, Arad, Temesvár, Lúgos, 
Karánsebes, Versec, Krassóvár és Temesszlatina lakosságát vallási szempontból, s az általa raj-
zolt kép igencsak tarka. Szinte valamennyi helységben együtt éltek muszlim törökök, katoliku-
sok, görögkeletiek és egyéb „eretnekek", a hosszú beszámoló azonban konfliktusokat nem említ, 
sőt a legtöbb helyen működik a katolikus templom, a paplak és az iskola. Az európai keresztény-
ség peremvidékén, iszlám és ortodoxia között, folytonos létbizonytalanságban ugyan, de mégis 
maradt helyben a katolikus lakosság, s ebben a missziók szerepe aligha vitatható. 

Mint köztudott, a missziók működésének az egyes régiókban különböző joghatósági nehéz-
ségei támadtak, minthogy egyfelől a kongregáció bíborosi testülete, másfelől a misszionáló szerze-
tesek rendi elöljárósága tekintette magát az irányító szervnek. A szerzetesrendek missziófőnöksé-



gei azután hatalmi vetélkedések színtereivé váltak, s ezt még csak bonyolította a misszionárius és 
a helyi egyházmegye jogi viszonyának tisztázatlansága. 

A III. és a IV kötet anyagából még élesebben rajzolódnak ki a missziós tevékenység értel-
mezése körüli elvi különbségek. A magyarországi megyéspüspökök ugyanis a hódoltságot ideigle-
nes állapotnak tekintették, és joghatóságukat a megszállás alatti területeken természetesnek vél-
ték. A Propaganda Fide viszont pogányok és eretnekek által lakott, ún. külső missziónak tekin-
tet te a hódoltságot, és misszióspüspöki központokat létesítettek az iszlamizált területeken az oda 
menekült raguzai, dalmát, bosnyák és egyéb szláv keresztények lelki gondozásának feladatával. A 
török hatóságok a számukra is fontos balkáni kereskedelem biztosítása érdekében adtak enge-
délyt működésükre Pécsett, Budán, Temesvárott és Belgrádban, más kérdés, hogy ennek ellenére 
igen korlátozottak voltak ezeken a helyeken is a katolikusok lehetőségei. A legnagyobb hatású 
misszióspüspökök egyike volt Matteo Benlich belgrádi obszerváns páter, aki szinte az egész hó-
doltságot bejárta, s gyakran élete kockáztatásával látta el feladatát, mivel a török hatóságok kém-
nek nézték és így állandó üldözésnek volt kitéve - róla Tóth István György önálló tanulmányt tett 
közzé (Levéltári Közlemények 1999. 107-142.). Tovább bonyolította a helyzetet, hogy gyakran a 
misszionáló szerzetesek rendfőnöksége is irányító szervnek tekintette magát, ebből érthető mó-
don konfliktusok sora származott. 

A hittérítők jogait és kötelességeit ugyan több kiadványban is rögzítette a Propaganda 
Fide, a gyakorlati élet sokszínűsége azonban sokszor felülírta a szabályokat, és ez különösen is je-
lentkezett az olyan iszlamizált régiókban, ahol különböző keresztény felekezetek éltek együtt. A 
Tóth István György által korábban kiadott relációk gyűjteménye és a most közzétett levelezés-
anyag ebbe a rendkívül összetett helyzetbe enged bepillantást, a misszióspáterek napi gondjai és 
konfliktusai válnak elevenné a misszilisek révén. A levelek alapvető kérdéseket te t tek fel a római 
bíborostestületnek. Mire van engedélye (fakultása) a missziós páternek? Eskethet-e vagy felbont-
hatja-e a korábban kötött vegyesházasságokat? Miként foglaljon állást a klandesztin házasságok-
ban élő özvegyekkel kapcsolatban? Adhat-e felmentést a böjt alól azokon a helyeken, ahol halat és 
tejféleségeket sem tud beszerezni a lakosság? Álruhában átlovagolhat-e a misszióspáter a török 
területen? Elszegődhet-e béresnek ideiglenesen, hogy megélhetését biztosíthassa? Miként kerül-
heti el a kettős — az ortodox és a katolikus félnek történő — egyházi adó fizetését a lakosság a ve-
gyes joghatóságú településeken? Mi a teendő, ha a görögkeleti ortodox vladikák is be kívánják 
szedni az egyházi adót a katolikus lakosoktól? Szabad-e a katolikus hittérítőnek beteg török gye-
rek felett keresztény módon imádkoznia, ha a törökök őt erre akarják kényszeríteni? Mi a teendő, 
ha a többnejű török egyik felesége titokban katolikus szentségekhez kíván járulni? Az ilyen di-
lemmák napirenden szerepeltek a levelekben, a válaszok viszont többnyire késtek, és ha jöttek is, 
nem voltak egyértelműek, talán nem is lehettek azok, mivel a helyzet is ellentmondásokkal volt 
terhes. 

A térítést vállaló ferencesek megbízatásukat a Propaganda bíborosi testületétől kapták, 
ugyanakkor felettesük volt mind a misszióspüspök, mind a szerzetesi rendfőnök, továbbá a terü-
letén illetékes megyéspüspök is jogot formált tevékenységének irányítására, nem csoda, ha napi-
renden voltak a katolikus egyházszervezeten belüli viták. Szembetűnő a jezsuita misszionáriusok 
függetlenedési törekvése a bíborosi testülettől, ők csakis saját rendi elöljárójuk utasításait tekin-
tették mérvadónak. Mindehhez járult még — főként Erdélyben — a bosnyák és a magyar páterek 
állandó viszálykodása, amit csak ideig-óráig tudott mérsékelni egy-egy olyan rugalmas mentalitá-
sú provinciális, mint Szalinai István. Sok különféle törekvés keresztezte tehát egymást a Kár-
pát-medence rekatolizációs folyamatában, a bőségesen felmerülő konfliktusok ellenére a végered-
mény azonban mégiscsak ennek a tendenciának az érvényesülése lett. 

Főként a IV kötet illusztrálja azt a folyamatot, amelynek során a ferencesek és a jezsuiták 
után a pálos rend is belépett a jelentékeny missziós szerzetesrendek közé. Közülük Csepellényi 
György vértanúhalált halt 1674. május 24-én, a kuruc hajdúk által történt megkínzásáról és lefe-
jezéséről Kéry János rendfőnök levele tájékoztatta a Kongregáció titkárát, Francesco Ravizzát. 
Számos levél illusztrálja, hogy a pálosok közül Vanoviczi János misszióprefektus ért el legtöbb 
eredményt, a beosztottjait ellenőrző útjainak viszontagságairól színes leírásban számolt be Giro-
lamo Casanate bíborosnak 1677. július 2-án Késmárkról. A remeterend vándormisszionáriusának 
életpályáját Tóth István György önálló, nagy ívű tanulmányban már korábban is feldolgozta (Le-
véltári Közlemények 2001. 187-245.), és ebben megállapította: „A hittérítés világtörténetében 
magyar különlegességnek tekinthetjük a pálos rend misszióit - a remeterendből kikerült hittérí-
tők a jezsuiták és az obszerváns ferences szerzetesek mellett a harmadik legaktívabb missziót 



működtették a 17. században, sőt missziójuk törzsterületén, a Felvidék keleti részének megfelelő 
Felső-Magyarországon az ő missziójuk volt a leghatékonyabb." 

A magyar alapítású rend 17. század végi erősödését muta t ja többek között, hogy majd húsz 
évvel később, 1695-ben az ú j pálos praefektus, Nádasdy László már egyenesen Debrecen „eretne-
keit" sokallja, mondván, hogy ez a város „nido d'eretici e universitá de studii per li Calvinisti", 
ami egyébként meg is emeli a város rangját, hiszen a missziós atya tudomása szerint itt a kálvi-
nisták egyetemet működtetnek. Éppen ezért három pálos misszionárius ideküldését kéri, addig 
is, amíg a váradi püspök elfoglalja pozícióját, s a töröktől megtisztított régióban szemináriumot 
állít fel a környék rekatolizációjára. Erdély viszont sokáig zárva maradt a pálosok előtt, ottani 
megtelepedésükhöz majd csak a 18. században kaphattak engedélyt. A történelem fintora, hogy 
amikor végre Kolozsvárott megjelenhettek, nem a helyi protestánsok, hanem a Habsburg császári 
katonaság volt tevékenységük legfőbb akadályozója. 

Mindez a IV kötet dokumentumaiból tűnik ki, eszerint a 17. század közepétől a misszioná-
riusi tevékenységben a magyar páterek számának növekedése, s ezen belül a pálosok jelentőségé-
nek fokozódása figyelhető meg, annál is inkább, mivel 1668-tól IX. Kelemen pápa hivatalosan is 
megbízta őket a misszionálási feladatokkal. Tóth István György szerint a pálos rend térnyerése és 
jelentőségének növekedése a Wesselényi-féle mozgalom utáni erőszakos ellenreformációval füg-
gött össze, az 1670-es években a pozsonyi vésztörvényszék ítéletei nyomán megüresedett templo-
mok nem egy esetben az ő kezükbe kerültek, elősegítve megtelepedésüket. Ez kétségkívül egyik 
oka a rend előretörésének, a másik okot viszont abban látjuk, hogy a római Collegium Germanicum 
Hungaricum oktatási tevékenysége egyre hatékonyabb lett, a jezsuita oktatási intézmények felvet-
ték a remeterend novíciusait is kollégiumaikba, és a pálosok is — miként a kinevezendő megyés-
püspökök — a külföldi teológiai tanulmányok végeztével, korszerű képzettség birtokában vállaltak 
feladatokat a Magyar Királyság katolicizmusának újraszervezésében. A pálos missziók magyaror-
szági történetét a ferencesekéhez hasonlóan feldolgozta Galla Ferenc, célszerű lenne kéziratban 
maradt munkáját most már a kiadott forrásokkal és Tóth István György idevágó tanulmányaival 
összevetni, s így e vonatkozásban is megbízható kép állhatna rendelkezésünkre. Ezt már évekkel 
ezelőtt szorgalmazta Fazekas István, erre most, e dokumentumgyűjtemény ismeretében lenne ér-
demes visszatérni. 

Együtt van tehát most már polcainkon mind az öt kötet, amelynek utolsó darabját a MTA 
Történettudományi Intézetének munkatársai (Fodor Pál és Molnár Antal irányításával Glück 
László és Nagy Kornél) rendezték sajtó alá. A misszióspáterek tömör életrajzainak magyar és an-
gol nyelvű kislexikonát még Tóth István György állította össze, az 1142 dokumentum gördülé-
keny használatát elősegítő mutatók összeállítása viszont az intézet kora újkori osztályára hárult. 
A személynév- és helynévmutató mellett külön jelentékeny értéke a kötetnek a tárgymutató, 
minthogy igen gyakran éppen erre van szüksége a kor kutatójának. A szakirodalmi bibliográfia 
alapját az első kötet bevezető tanulmányának lábjegyzeteiben idézett művek jelentik, ez a 155 
lábjegyzet a témakör nemzetközi szakirodalmának szinte teljes bőségét vonultatja fel 2002-vel be-
zárólag. Noha azóta már jelentek meg e tárgykörbe tartozó tanulmányok mind hazai, mind nem-
zetközi fórumokon, ezeknek itteni felsorolása nem lett volna indokolt, mivel így a lista teljes mér-
tékben a kiadott dokumentumokhoz fűződő eredeti kiadói ismeretkört és intenciót tükrözi. Az V 
kötet megjelentetésével a munkatársak és tanítványok elismerésüket, tiszteletüket is kifejezhet-
ték az oly korán eltávozott mester munkássága iránt. Mert viszonylag fiatal kora ellenére bízvást 
mesternek, iskolateremtő professzornak nevezhetjük őt, a kora újkori forráskiadás és feldolgozás 
példát mutató kutatójának, nemzetközileg elismert szakértőjének. Munkáira már eddig is gyak-
ran hivatkoztak mind a hazai, mind a külföldi kutatók, nem nehéz megjósolni, hogy azok még so-
káig alapműveknek fognak számítani. Ezúttal is megerősíthetjük azt, amit az első két kötet kapcsán 
mondtunk: a Litterae missionariorum dokumentumainak forgatását a jövőben egyetlen olyan tu-
dományág sem nélkülözheti, amely a Kárpát-medence kora újkori történetével foglalkozik, az 
egyháztörténet és a művelődéstörténet számára pedig különösen is lényeges a most közreadott is-
meretek és nézőpontok, beépítése a korszakról alkotott összképbe. 

Tóth István György emlékét azonban mindezeken túl példás kollegialitása, szakmai szigorral 
párosuló segítőkészsége és nem utolsó sorban élvezetes előadásai miatt is elismeréssel őrzi meg a 
szakmai közvélemény, s az immár teljessé vált ötkötetes dokumentumgyűjteményét teljes egyértel-
műséggel a történettudomány kiemelkedő teljesítményei között fogja számon tartani a historiográfia. 

Bitskey István 



Koltai András 

BEVEZETÉS A PIARISTA REND MAGYARORSZÁGI 
TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAIBA ÉS IRODALMÁBA 

(Magyarország piarista múltjából 1.) 
Budapest, Piarista Tartományfőnökség, 2007. 276 o. 

Kosáry Domokos bibliográfiája „úttörő és mintaadó" mind a magyar, mind az európai tör-
ténettudomány számára. Ezt a megállapítást Pálffy Géza fogalmazta meg a nemrég elhunyt pro-
fesszor nevezetes műve új kiadása harmadik kötetének budapesti könyvbemutatóján, 2008. ápri-
lis 15-én (vö. Századok 142. [2008: 5. sz.] 1300-1304.). És valóban, Pálffy véleményét méltán oszt-
hatjuk, ha Koltai András legújabb munkáját kezünkbe vesszük. Ahogyan azt már a cím is sugallja 
és a szerző az előszóban (7-8. o.) maga is rámutat, ez a kötet a piarista rend magyarországi törté-
netének „a Kosáry" módszertana szerint összeállított segédkönyve. Levéltári ismertető és anno-
tált bibliográfia. 

Koltai András a rend hazai központi levéltárának (Magyar Piarista Rendtartomány Köz-
ponti Levéltára) vezetőjeként már nem az első kézikönyvet jelentette meg a rendtörténet kutatá-
sának megkönnyítésére. 1998-ban a Magyar Piarista Rendtartomány történeti névtárát rendezte 
sajtó alá, 2000-ben pedig a levéltár kéziratkatalógusának első részét állította össze a Magyaror-
szági egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai című sorozat 13. köteteként. Bevallott célja ezúttal 
is a kutatás elősegítése volt. Ahogy szintén az előszóban fogalmaz: „kutatószolgálati ténykedésem 
egy részét, sőt egyes kutatók esetében teljes egészét a bibliográfiai fölvilágosítás töltötte ki. A bib-
liográfia összeállítását tehát azért kezdtem el, hogy ettől a munkától fölszabaduljak." (7. o.) 

A kutatók tájékozatlansága érthető, hiszen mindeddig összesen egy, speciálisan a piaristák 
történetére vonatkozó bibliográfia jelent meg nyomtatásban (Balanyi György - Biró Imre - Biró 
Vencel - Tomek Vince: A magyar piarista rendtartomány története. Bp. 1943. 252-257. o.), és ez is 
mindössze a , jól válogatott" jelzőt érdemli ki Koltai Andrástól (10. o.). Maga az irodalom pedig je-
lentős részben nehezen fellelhető és korlátozottan hozzáférhető helyeken (pl. iskolai értesítők-
ben) látott napvilágot. Hiánypótló és alapvető ezért az a munka, amelyet Koltai András a bibliog-
ráfia összeállításával elvégzett, különösen azért, mert a piarista rend története több tudományte-
rület érdeklődését is felkelti az egyháztörténettől a művelődés-, iskola- és pedagógiatörténeten át 
az irodalom- és művészettörténetig. 

A munka kezdetén Koltait még „a Kosáry" második, töredékes kiadása motiválta, és ez 
szolgáltatta számára a mintát is (7. o.). Ez a mű szerkezetén és szerkesztésmódján egyaránt megfi-
gyelhető mintakövetés azonban nem jelent egyszerű átvételt vagy másolást. Ahogy a bibliográfiája 
első kiadásának harmadik kötetében maga Kosáry rámutat, a szakbibliográfiáknak értékelőknek 
kell lenniük, és meg kell haladniuk egy módszer mechanikus alkalmazását (Kosáry Domokos: Beve-
zetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. III. Kiegészítések és névmutató. Bp. 1958. 
13-15. o.). Koltai András valóban a maga anyagához igazította a Kosáry által használt módszert, 
vagyis egyfelől munkája szerkezetét a piarista rendtörténetírás által felhalmozott irodalom jellege 
szerint és csomópontjai körül igazította ki, másfelől annotációjában is eltérő szempontokat kö-
vetett. 

A kötet hat fejezetre oszlik, amelyek mindegyikét alfejezetek és azok további alfejezetei al-
kotják. Elsőként, a bevezető részben a rend történetére vonatkozó segédleteket és gyűjteménye-
ket foglalta össze a szerző. Itt találjuk ennek megfelelően a bibliográfiák felsorolását, a rend ma-
gyar szempontból fontos könyvtárainak, levéltárainak, kézirattárainak ismertetését, valamint a 
folyóiratok és iskolai értesítők, évkönyvek bemutatását. A könyvtárak közül külön kiemelve sze-
repel a római Biblioteca di San Pantaleo (az anyaház könyvtára, 11. o.) és Biblioteca Scolopica (a 
generális levéltár segédkönyvtára, 11-12. o.), valamint a budapesti Piarista Központi Könyvtár 
(12-16. o.) és a Piarista Múzeum (könyvek és egyéb tárgyak gyűjteménye, 18-19. o.). A levéltárak 
esetében az Archivio Generale delle Scuole Pie (a római központi levéltár, 20-24. o.) és a Budapes-
ten található Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára kapott külön alfejezetet 
(24-31. o.). Ezeken kívül természetesen a további (az egyes magyar rendházakhoz kapcsolódó és 
egyéb) könyvtárak és levéltárak általános bemutatása is szerepel, minden esetben a rájuk vonat-
kozó irodalom és segédletek adataival kiegészítve. A külföldi és magyar folyóiratokat szintén kü-
lön alfejezetekben találjuk. Általában véve a kötetnek ez az első része mutatja a legnagyobb ha-
sonlóságot a Kosáry-bibliográfia második kiadásának megfelelő fejezeteivel. 



A bevezető részt az egyetemes rész, vagyis az egyetemes rendtörténet irodalma követi. En-
nek két fő része a rendalapító Kalazanci Szent Józseffel kapcsolatos munkák felsorolása (bibliog-
ráfiák, művei, levelezése, életrajzai idegen és magyar nyelven, életrajzi tanulmányok, kortársaira, 
lelkiségére, pedagógiájára és tiszteletére vonatkozó irodalom), valamint a rend általános történe-
tét feldolgozó művek bemutatása (összefoglalók, rendtagokról szóló kézikönyvek és életrajzok, 
rendi szabályzatok, a piarista lelkiség és pedagógia irodalma). Ezután az általános rész követke-
zik, amelyben Koltai András a magyarországi piarista rendtartomány történetének fori'ásait és 
szakirodalmát általánosságban állítja elénk. Ennek első alfejezete a levéltári forrásokat veszi 
számba, külön említve a magyarországi tartományfőnökség levéltárát, a külső vizitációs és vizs-
gálati iratokat, valamint az egykori magyar tar tomány északi és keleti részéből a 20. században 
létrejött romániai és szlovákiai rendtartományok levéltári anyagát. A következő, „Altalános iro-
dalom" című alfejezet (74-84. o.) a magyar egyház- és művelődéstörténeti szintézisek u tán a rend 
magyarországi történetét, majd a piaristáknak az egyes országrészekben kifejtett tevékenységét 
összefoglaló műveket tartalmazza. (Ezek mellé csatolta a szerző az archontológiák és névtárak, a 
jubileumi és ünnepi írások, valamint az anekdotagyűjtemények áttekintését is.) A rendtörténetet 
földrajzi megközelítésben tárgyaló tételeket az időbeli felosztás szerinti munkák követik: az 1642 
és 1990 között elkülönített ha t korszakra külön-külön vonatkozó írások. A fejezetet a rendtagok 
kulturális (tudományok és művészetek szerint csoportosított) tevékenységére vonatkozó, vala-
mint a piaristák jogállásáról és elnevezéséről szóló irodalom zárja. 

A negyedik és ötödik részben a rend történetét részleteiben tárgyaló szakirodalommal is-
merkedhetünk meg. Előbb az „Intézményi rész" a piaristák hazai intézményeit egyesével veszi 
sorra, majd a „Személyi részben" a magyarországi piaristák életéről és műveikről írott munkák 
következnek. (A szerzetesek által írt — nem rendtörténeti tárgyú és nem szépirodalmi — művek 
maguk azonban nem szerepelnek a kötetben.) A tájékozódás megkönnyítésére mindkét fejezet az 
abc-rend alapján épül fel. I t t érdemes továbbá kitérni arra, hogy az egyes piarista intézményeknél 
milyen típusú adatokat talál meg az olvasó. Legelőször az illető intézmény saját levéltárának és 
külön a krónikájának hollétéről, majd leggyakrabban az általa működtetett iskola levéltárának és 
krónikájának lelőhelyéről (ill. mindezek sorsáról, ismertetéseiről, szövegkiadásairól) tájékozódha-
tunk, amelyeket néha további fontos levéltári tételek követnek (pl. a megtelepedéssel, birtok-
ügyekkel kapcsolatos iratcsomók különböző igazgatási szervek levéltáraiban stb.). Nem szerepel-
nek azonban a rendfőnökségi és tartományi levéltárakban fellelhető források, hiszen ezekben 
mindegyik intézményre vonatkozóan találhatóak iratok, így a szerző bevallottan nem tartot ta 
szükségesnek ezek külön kiemelését. A források után az irodalom szerepel tematikus rendben, az 
egyes témakörökön belül pedig a művek keletkezésének kronológiája szerint. A szerkezet termé-
szetesen annak megfelelően muta t eltéréseket, hogy az intézményre vonatkozóan milyen levéltári 
anyag maradt fenn, valamint hogy a történetének mely részleteit dolgozta fel a kutatás. Rendsze-
resen szereplő témakör például a könyvtár, az iskolai színjátszás, az épületek, a tanári kar vagy a 
diákság. Minden piarista intézmény helyet kapott a kötetben, amelyről íródott tudományos mun-
ka, tehát a fejezet nem korlátozódik kizárólag a rendházakra vagy a gimnáziumokra (pl. a győri 
szeminárium piarista korszakának irodalmát is külön alfejezetben találjuk „Győr" cím alatt: 
106-107. o.). 

Végül az utolsó fejezet kitekintés a közép-európai piarista rendtörténetre. Ebben össze-
gyűjtve találjuk az Ausztria, Csehország, Morvaország és Szilézia, Lengyelország és Litvánia, va-
lamint Németország és Svájc piaristáival kapcsolatos műveket néhány speciális alfejezetet leszá-
mítva a következő témakörök szerint: levéltári források, általános irodalom, rendházak és iskolák 
története, tanítási rend és pedagógia, iskolai színjáték és zene, valamint a rendtartomány tagjai. 
A kötet végén rövidítésjegyzéken, névmutatón és egy részletesebb, minden alfejezetre kiterjedő 
tartalomjegyzéken kívül függeléket is találhatunk, amely a kutatók további tájékoztatására szol-
gál. Ebben Koltai András hasznos útmutatással szolgál a rendtörténeti vizsgálódások lebonyolítá-
sához három esetre: „Ha Ön egy piarista rendház vagy iskola történetét kutatja.. .", „Ha Ön egy 
piarista szerzetes életét és munkásságát kutatja. . ." , illetve „Ha Ön egy piarista diák iskoláskori 
adatait keresi. . ." (233-236. o.). 

A kötet felépítésén túl szerkesztésmódja is Kosáry munkáját követi, amennyiben az egyes 
címek felsorolásán kívül a szerző szöveges információkat is közöl. Az annotáció azonban Ko-
sáryénál kevésbé értékelő, inkább a művek tárgyának, tar talmának pontosítását szolgáló meg-
jegyzésekre szorítkozik. Míg ugyanis Kosáry értelmez és az egyes műveknek vagy egész korszak-
ok irodalmának tartalmáról, irányulásáról néha egész hosszan elmélkedik, sőt néhol még a ben-



nük lévő állítások kritikáját is adja, Koltainál csak arra találunk rövid utalásokat, hogy az emlí-
tett — nemegyszer félrevezető címmel ellátott — munkában pontosabban mit talál az olvasó. A 
különbség oka teljességgel érthető: a tartalom precíz körülhatárolása elvárható minden hasonló 
igényű bibliográfiától (vö. Kosáry D.: Bevezetés i. m. 16. o j , de Kosáry ezen tűlmenően a kutatók-
nak a hatalmas történeti irodalomban való eligazításához elengedhetetlennek találta az egyes ko-
rok kérdésfeltevésének, módszereinek és tendenciáinak értékelését is. Jelen esetben azonban en-
nek szükségessége nem indokolható: a nagyjából hasonló szempontok és módszerek szerint író-
dott szerzetesség-történeti irodalomban jóval könnyebb az ilyen jellegű tájékozódás. 

Sokkal fontosabb volt a kutatók megismertetése bizonyos forrástípusok vagy rendi intéz-
mények kialakulásának történetével, amely feladatot Koltai végre is hajtotta. Megtaláljuk például 
a kötetben a római és budapesti központi rendi levéltárak, könyvtárak, valamint a budapesti Pia-
rista Múzeum története és felépítése mellett (11-31. o.) a magyar rendtörténeti bibliográfiák 
összeállításának (9-10. o.), a káptalani jegyzőkönyvek kiadásának (65-66. o.) vagy az egyetemes 
és magyarországi piarista rendtörténetírásnak a történetét (54-55., 75-78. o.), valamint számos 
további hasznos eligazítást, például a rendi famíliák (81-82. o.) és nekrológok (161-162. o.) kelet-
kezéséről, a piaristák szerzetesi nevének jellegéről (98-99. o.) stb. A szerzőnek ezeken a pontokon 
mutatkozó rendkívüli alaposságára jellemző, hogy a római központi levéltárnak nyomtatásban 
megjelent, valamint Budapesten másolatban meglévő iratait is ismerteti, sőt még annak magyar 
kutatóit is bemutatja, továbbá külön feltünteti a budapesti központi rendi könyvtár nevezetesebb 
köteteiről szóló munkákat és a pesti levéltár anyagából közölt vagy a Magyar Országos Levéltár-
ban fotón hozzáférhető dokumentumokat. 

A rendtörténeti irodalom tekintetében a munka általában teljességre törekszik, egyes pon-
tokon azonban mindössze a legjelentősebb és elsősorban a piarista vonatkozású műveket szere-
pelteti, miközben erre a figyelmet külön felhívja. Főleg az olyan témakörök esetében teszi ezt, 
amelyekről további bibliográfiák is megjelentek (pl. a Révai Miklós életével és munkásságával 
kapcsolatos irodalom: 193-194. o.) vagy amelyek teljes irodalmának felvonultatása egyetemes vol-
tuk és a vonatkozó művek átláthatatlan tömege miatt egy ilyen műben gyakorlatilag lehetetlen 
(pl. Kalazanci Szent József élete: 40-53. o.). Emellett a levéltári iratokról „a Kosárytól" eltérően 
mindössze a fondok és állagok szintjén tesz említést, hiszen ennél részletesebb bemutatásukat 
éppen a mintául szolgáló mű megfelelő kötete számára tartogatja a szerző. Az egyes szerzetesek-
ről szóló művek közül is kihagyta a levéltári forrásokat (kézirathagyatékukat és levelezésüket), 
csak a nyomtatott műveket tüntet te fel. 

Előfordulnak olyan alfejezetek is, amelyeknél külön megjegyzés nélkül mindössze ajánló 
jellegű bibliográfiát vagy általános eligazítást kapunk egy-egy témáról. Ilyen például a piarista 
lelkiségről és pedagógiáról szóló rész (68-69. o.) vagy a különböző egyéb egyházi és állami levéltá-
rakban fellelhető piarista vonatkozású forrásokat bemutató szakaszok (31-33. o.). Ez egyes ese-
tekben némileg hiányérzetet kelt, elsősorban amikor „egyéb piarista levéltárak" cím alatt szinte 
kizárólag Spanyolország és az amerikai kontinens egyes levéltárairól olvasunk (31-32. o.) vagy 
amikor az egyes külföldi rendtartományok tagjairól szóló általános műveknél csak a lengyel, vala-
mint német és cseh tartományokra vonatkozó műveket szerepelteti (62. o.). Ezekért a hiányo-
kért, ahogy arra legtöbbször maga a szerző is utal, tulajdonképpen kárpótol a közép-európai pia-
ristákat tárgyaló utolsó fejezet. Ez a kötetnek meglehetősen vegyes részletességgel felépített, de 
ettől eltekintve igencsak hasznos része, amely a feldolgozott terület csaknem összes piarista in-
tézményére vonatkozóan tartalmaz irodalmat. Jelentősebb hiány mindössze a németországi rend-
házak esetében mutatkozik (231-232. o.). Szintén kárpótolja az olvasót a magyar egyház- és mű-
velődéstörténeti összefoglalók (74-75. o.) erősen válogatott jellegéért az, hogy az általános fejezet 
korszakonként csoportosított részében (84-92. o.) Koltai az adott korszak egyház- és művelődés-, 
sőt külön oktatástörténeti irodalmát is felsorolja. Eljárása, amellyel igen bő anyagát megszűri 
(vagyis hogy speciális tárgyától, a piarista rend magyarországi történetétől távolodva egyre in-
kább válogatott bibliográfiát közöl) egyáltalán nem kifogásolható, érdemes lett volna ugyanakkor 
ennek szempontjait az olvasó biztosabb eligazodása érdekében külön kiemelni. 

Ekkora lélegzetű munka esetében talán nem feltétlenül róhatók fel a szerzőnek a kötetben 
található apróbb következetlenségek és a gyakorlatilag elkerülhetetlen hiányok. Az előbbiek kö-
zül megemlíthetjük például az idegen nyelvű címek lefordításának kérdését. A cím fordítását 
ugyanis Koltai mindössze a környező országoknak — a magyar tudományos életben sajnos ritkáb-
ban ismert — nyelvein írt műveknél hozza, de ott sem minden esetben. (Például a 113. oldalon 
egymás után szereplő két román nyelvű cím egyike le van fordítva, a másik nem.) A fordítások ál-



talában kapcsos zárójelben szerepelnek, de az annotációkon belüli zárójelhasználat következet-
lensége miatt néhol könnyen összekeverednek a címekhez fűzött megjegyzésekkel. A kimaradt té-
telek elsősorban más tárgyú művekben bújnak meg: rövidebb ismertetések a rendházakról, gim-
náziumokról (pl. a millenniumi megyetörténeti sorozat köteteiben vagy a szenei Collegium Oeco-
nomieumról Hegyi Ferenc: Új adatok a tatai piarista kollégium XVIII. századi történetéhez. In: 
Piaristák Magyarországon 1642-1992. Rendtörténeti Tanulmányok. Szerk. Holl Béla. Bp. 1992. 
89-185. o , kül. 117-129. o.), szövegkiadások (pl. a Giovanni Francesco Foci generális 1695/96. évi 
vizitációja során előírtak egyes pontjai: Szabó Mihály: A szentgyörgyi piarista kollégium történe-
te. [Művelődéstörténeti értekezések 38.] Szeged 1910. kül. 85-87. o.), vagy életrajzok (pl. Szlav-
kovszky Benedek, Mösch Lukács és Bajar András életrajza uo. 65-67, 39-41., 41-43. o.; a leg-
utóbbi rendtag a személyi részben nem szerepel). Ezek hiánya rejtettségük miatt önmagában 
nem is lenne számon kérhető, ha a szerző máshol nem hozna ezekhez hasonló hivatkozásokat. Ki-
sebb hiányosságok feltételezhető meglétét egyébként a bevezetőben ő maga is elismeri (8. o.). 

Ezek mellett azonban ott sorakoznak a szerző gondos és alapos munkájának sokrétű eré-
nyei, amelyek a kötet értékét még inkább növelik. így például Koltai nemcsak a kiadott műveket, 
hanem a kéziratokat, sőt a budapesti rendi levéltárban található, piarista tudósok hagyatékában 
fennmaradt, ki nem adott munkákat is felsorolja a témájuknak megfelelő helyen. A kéziratok, va-
lamint egyes nehezen fellelhető nyomtatott művek esetében azok lelőhelyét is közli, leszámítva a 
címek közé szintén felvett szakdolgozatok és doktori disszertációk egy részét. A nemzetközi szak-
irodalom széles körű szerepeltetése szintén hatalmas érdem, különösen annak fényében, hogy a 
szerző a hivatkozott műveket — mind a magyarokat, mind a külföldieket — többségében kézbe is 
vette (erre a bevezetőben utal: 8. o.), illetve ennek elmaradását a legtöbb esetben külön közölte. 
Találunk a címek között újságcikkeket, szépirodalmi műveket, visszaemlékezéseket, sőt Petko 
Péter zeneszerző piaristánál még a zeneművéből készült hanglemezfelvételt (192. o.), valamint 
Borián Tibor Sch. E atya egy előadásának jelenleg saját birtokában lévő kéziratát is (160. o.). A 
téma sajátosságaihoz igazított, sűrűn tagolt szerkezet, a rendezett külalak és a keresztutalások a 
kötet használatát — amiről jelen ismertetés írója már rendelkezik némi tapasztalattal — üdítően 
egyszerűvé teszik. így bár a mű kézbevétele nem ment fel teljesen a további egyéni kutatómunka 
terhe alól, az elsődleges tájékoztatást kimerítően megadja, a rend történetével foglalkozni vágyók 
ismereteit rendszerbe állítja. 

Kosáry Domokos példájának Koltai András részéről való követése maga is követendő példa: 
az ehhez hasonló, egyes témakörökre lebontott történeti és levéltártudományi alapkutatások el-
végzésére, ezek alapján hasonló szakbibliográfiák összeállítására további részterületek esetében 
is nagy szükség van. Őszintén reméljük, hogy „a Kosáry" és immár „a Koltai" után újabb olyan, 
személynevekből keletkezett megjelölések születhetnek majd, amelyek a magyar történeti iroda-
lom hasonló módszertan szerint összeállított bibliográfiáinak gyarapodását jelzik. Ugyanis „alig-
ha kell részletesebben bizonyítanunk, hogy az egyes, speciális tudományágak számára egyszerre 
sok és kevés, de mindenképpen akadály volna, ha csak a nemzeti bibliográfiát vehetnék kezükbe: 
mert csak bizonyos tárgykörre, viszont azon belül ismét szélesebb körben: a nemzetközi irodalom 
kellő áttekintésére van szükségük." (Kosáry D.: Bevezetés i. m. 8. o.) 

Siptár Dániel 

András Forgó 

KIRCHLICHE EINIGUNGSVERSUCHE IN UNGARN. 
Die Unionsverhandlungen Christophorus Rojas y Spinolas in der zweiten Hälfte des 

17. Jahrhunderts 
(Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz - Abteilung für 

abendländische Religionsgeschichte 212.) 
Mainz, Verlag Phil ipp von Zabern, 2007, 211 o. 

KÍSÉRLETEK AZ EGYHÁZ EGYESÍTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON. 
Christophorus Rojas y Spinola reuniós tárgyalásai a 17. század második felében 

Forgó Andrásnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézete ad-
junktusának munkája a katolikus és protestáns felekezetek közötti egységtörekvés 17. század 
végi képviselője, Christophorus Rojas y Spinola magyarországi tevékenységét mutatja be igen szé-



les történeti keretbe helyezve. A 17. század második felében a történelmi Magyarországon, vala-
mint a Német-római Birodalomban jelentkező vallási uniós törekvések bemutatása megfelelő át-
tekintést és összehasonlítási alapot ad a szerző központi kutatási területéhez, Christopherus 
Rojas y Spinola püspök birodalmi és főleg magyarországi tevékenységének nyomon követéséhez. 

A mainzi egyetem történelem szakán megvédett PhD disszertáció magyarországi (Buda-
pest, Esztergom), németországi (Würzburg, Darmstadt) és ausztriai (Bécs, Ruszt) állami és egy-
házi levéltári állagok kutatása alapján készült. A négy nagyobb fejezetből álló monográfiát egy 18 
darabból álló, egymáshoz szorosan kapcsolódó latin nyelvű forrásközlés, térképmelléklet, vala-
mint hely- és személynévmutató egészíti ki. 

A rövid bevezetőt (1. fejezetet) és a három részre szakadt ország történetének összefoglalá-
sát (2. fejezetet) az ortodox újraegyesítési kísérletek felvázolása követi. A munkácsi, az ungvári és 
az erdélyi unió létrejöttének áttekintése után (3. fejezet) a 17. század második felében a Né-
met-római Birodalomban jelentkező felekezeti újraegyesítési törekvések ismertetése következik 
(4. fejezet). Ebben kiemelkedő szerepet játszott Johann Philipp von Schönborn (1647-1673) mainzi 
érsek és a nevéhez fűződő konvertita kör. Az eredetileg evangélikusnak keresztelt Schönborn a 
mainzi jezsuitáknál tanult, majd katolizálása után olyan csoportosulást hozott létre, amelynek 
célja volt a katolikus és a protestáns egyház uniója és a protestánsok visszatérítése a katolikus 
hitre. A társaság fokozatosan megnyert több evangélikus egyházi és világi személyiséget, és el-
képzeléseik hamarosan konkrét lépésekben is megnyilvánultak (toleráns valláspolitika, reuniós 
kísérletek, vezető protestáns személyiségek megnyerése). 

A birodalmi katolikus-protestáns egységtörekvések másik kiemelkedő alakja Christophorus 
Rojas y Spinola (1626-1695) volt. Az anyai ágon spanyol származású püspök a kölni ferenceseknél 
tanult, amely akkor az irénizmus fellegvára volt. Tevékenysége mind egyházi, mind politikai szem-
pontból figyelemreméltó. 1660-ban Ferdinand Portia fejedelem, I. Lipót császár (1657-1705) főud-
varmesterének gyóntatója volt, 1663-ban a spanyol király és a császár diplomáciai szolgálatában 
állt, 1685-ben pedig Bécsújhely püspöke lett. Az 1660-as évektől több jelentős diplomáciai feladatot 
kapott, s bizonyos szinten kapcsolatban állt a mainzi körrel. 1663-ban, majd 1664-ben ugyanis 
Johann Philipp von Schönborn Madridba küldte azzal a megbízatással, hogy — egy későbbi, XIV 
Lajos francia király (1643-1715) és I. Lipót császár közötti háború megelőzése végett —jár jon köz-
ben a spanyol udvarban a spanyol örökség felosztása érdekében. Bár a bécsi nuncius közbelépése 
miatt a tárgyalások meghiúsultak, Rojas 1665-ben további megbízatást kapott, ezúttal I. Lipóttól. 
Feladata volt a Német-római Birodalom világi és egyházi fejedelmeivel tárgyalásokat folytatni a 
magyarországi török és a Franciaország elleni háborúról. Johann Philipp von Schönbornnal többek 
között ezzel kapcsolatban is váltott néhány levelet. 

Rojas politikai koncepciója és reuniós tevékenysége szorosan összekapcsolódott: célja egy-
részt a Franciaországgal vívott háborút követően egy olyan, egységes katonasággal és ehhez szük-
séges új adórendszerrel rendelkező fejedelmi szövetség létrehozása, amelynek élén a császár áll. A 
birodalom egységét a felekezeti viták legyőzésével akarta megerősíteni. Ehhez kapcsolódó tevé-
kenységéhez a birodalomban lebonyolítandó utazásait megelőzően 1677-ben Róma támogatását 
kérte, sikertelenül. Tárgyalásait a Szentszék ugyan nem ti l totta meg, nem kapott azonban meg-
hatalmazást, így csak titokban járhatott el. Ennek ellenére tevékenysége bizonyos sikerrel járt ; 
jelentése szerint 14 fejedelem nyitottnak mutatkozott a katolikus-protestáns vallási unió ügyé-
ben tervezett tárgyalásokra. Ennek eredményeképp 1683-ban teológiai konventet hívott össze 
Hannoverben, amelynek során 10 pontos programjában te t t javaslatot az újraegyesítésre. A négy 
hetes vita végére kialakult evangélikus álláspont szerint az uniós zsinatot csak az összes teológus 
jelenlétében lehet lebonyolítani, ezért a vita elhalasztása mellett foglaltak állást. Ezek után Rojas 
sikere alábbhagyott. A hát térben részben Elisabeth Dorothea hessen-darmstadti fejedelem-
asszony állt, aki leveleiben számos más fejedelem figyelmét hívta fel a hannoveri tárgyalásokra és 
arra, hogy Rojas egyéni tárgyalásai zavart és bomlást okozhatnak az evangélikus rendeken belül. 
Az általa figyelmeztetett fejedelmek közül sokan elzárkóztak az őket felkereső Rojas javaslatától, 
mások teológusaikkal vizsgáltatták ki a püspök uniós terveit, a gießeni teológiai kar pedig szintén 
elutasította a kezdeményezést. Időközben XIV Lajos is megvonta támogatását a püspöktől, a 
Szentszék pedig — bár Rojas több szerzetesrend főnökének ajánlását is elnyerte — továbbra sem 
adott pápai meghatalmazást. 

Bécsújhely püspöke az oszmán uralom alól felszabadított Magyar Királyságban folytatta a 
katolikus-protestáns egység létrehozásáért kifejtett tevékenységét (5. fejezet). A szerző a törökök 
kiűzése utáni magyar egyház újjászervezési kísérletének, az Einrichtungswerk egyházi ügyeket 



taglaló, Ecclesiasticum című fejezetének, illetve az ezzel kapcsolatos viták és a rekatolizáció miat-
ti protestáns sérelmek felvázolása után ismerteti Rojas magyarországi tevékenységének előkészü-
leteit, majd a két magyarországi útját és azok eredményeit. Rojas Knin címzetes püspökeként 
vett részt az 1681. évi soproni országgyűlésen, és már ekkor kísérletet tett a magyarországi ren-
dekkel egy, a vallási megosztottság kiküszöbölésére összehívandó titkos tárgyalás lefolytatására, 
amelyen a rendek képviseletében tudósok vettek volna részt. Első próbálkozása azonban nem ta-
lált meghallgatásra. 

Rojas második magyarországi útjára csak tíz évvel később, I. Lipót meghatalmazásával vál-
lalkozhatott. Sikerre főleg a nyugat-magyarországi városok evangélikus német polgársága köré-
ben számíthatott . 1691 júniusától kezdve kísérletet tet t egy konferencia megszervezésére, amely-
re a hónap végén került sor Sopron, Kőszeg és Ruszt követeinek részvételével Esterházy Pál ná-
dor kismartoni kastélyában. Ennek folytatása a július végi tárgyalás Ruszton Pozsony, Sopron, 
Kőszeg, Modor, Bazin és Szentgyörgy városainak küldötteivel. A követek nyitottnak mutatkoz-
tak, de nem akartak a hittársaikkal való egyeztetés nélkül komoly tárgyalásba bocsátkozni. A kö-
vetkező esztendőben, 1692-ben Rojas nagyobb sikerrel járt: márciusban és áprilisban több nyu-
gat-magyarországi város, Pozsony, Modor, Szentgyörgy és Sopron is hajlandó volt tárgyalni, má-
jusban pedig a Szepességben járt sikerrel, ahol Eperjes és Kassa városát nyerte meg. A legfonto-
sabb felső- és kelet-magyarországi református városoknak is elküldte tervezetét, ám náluk nem 
talált meghallgatásra. Rojas ezzel befejezte magyarországi tevékenységét. I. Lipótnak írt jelentése 
szerint húsz protestáns község egyezett bele, hogy egy birodalmi teológusokkal szervezett konfe-
rencián tárgyalják meg a reunió lehetőségeit, ugyanakkor sok visszautasítást is kapott. Javasolta, 
hogy küldjenek elismert birodalmi teológusokat Magyarországra, akik folytassanak tárgyalásokat 
az egyesítésről. Jónak lát ta figyelmeztetni a császárt, hogy a protestánsokkal szembeni enyhébb 
valláspolitika javítaná a helyzetet, és egy lehetséges felkelést is megelőzne. 

A szerző Rojas magyarországi tevékenységének mérlegét megvonva megállapítja, hogy a 
püspök végül is csak a nyugat- és észak-magyarországi német lakosságú városok támogatását 
nyerte meg, azt sem tartósan, hiszen távozása u tán azok nem foglalkoztak tovább kezdeményezé-
sével. A reformátusok viszont visszautasították, és úgy tűnik, Kollonich Lipót kalocsai, majd esz-
tergomi érsek sem értett egyet tevékenységével. A püspöknek korábban tervbe vett erdélyi útjára 
pedig nem került sor. Forgó András Rojas tevékenységének magyarországi visszhangja után ku-
tatva a forráshiányban a katolikus főpapság érdektelenségére lát bizonyítékot. Nyitva hagyja azt 
a kérdést, amely Rojas teljes karrierjét megismerve az olvasóban méltán merülhet fel: vajon a 
püspök reuniós kísérletei politikai eszköznek vagy célnak tekinthetők? Az irénizmus megszállott-
jával vagy jó politikussal van-e dolgunk, vagy esetleg a kettő szerves egészként fonódott össze te-
vékenységében? 

Bár Rojas Magyarországra nem tért vissza, 1693-ban birodalmi konferencia előkészítésébe 
kezdett, amelyre tervei szerint neves teológusokat hívott volna meg. A szervezés politikai okokból 
kudarcba fulladt ugyan, ám Bécsújhelyre visszatérve sem adta fel egyesítési terveit. 1692-ben írt 
tervezetét a hannoveri tárgyalások pontjai, az ún. Regulae circa Christianorum omnium eccle-
siasticam reunionem... alapján készítette el, de figyelembe vette a magyarországi felekezeti viszo-
nyokat, a református és a görög katolikus híveket is. Tervének meg akarta nyerni a mainzi kör-
höz tartozó Gottfried Wilhelm Leibnizet és Gerard Wolter Molanust is, 1695-ben bekövetkezett 
halála azonban megakadályozta a további szervezést. Utódja, Franz Anton Graf von Buchheim 
folytatta a Rojas által kezdeményezett tárgyalásokat: 1698-ban úgy látta, soha nem volt még 
ilyen közel a katolikus és a protestáns egyház az egyesüléshez - a kísérlet végül mégis kudarcot 
vallott. 

Figyelemre méltó, hogy a szerző Rojas y Spinola magyarországi tárgyalásainak tervezetei 
után kuta tva újabb kapcsolatot talált a mainzi konvertita körrel: az egyik dokumentumban an-
nak 1660-ból származó programját véli felfedezni, amelyhez Rojas óvatosságból nyúlhatott , hi-
szen saját tervezetének korábban rossz híre kelt a birodalomban, és feltehetően a magyarországi 
protestáns körök is tudomást szereztek róla. (A program 18. századi magyar fordítását a mono-
gráfia szerzője azóta külön tanulmányában közölte: „...rediit tamen vacuus...". Egyházegyesítési 
kísérlet a 17. század utolsó évtizedében. Egyháztörténeti Szemle 10. [2009: 1. sz.] 72-91. o.). 

Forgó András német nyelvű kötetéről összességében elmondható, hogy témáját igen alapo-
san körüljárva mutatja be Christophorus Rojas y Spinola eddig alig ismert magyarországi tevé-
kenységét, új adalékokkal szolgálva a 17. század végi reuniós törekvések magyarországi vonatko-
zásaihoz. Értékét és a téma iránti fokozódó érdeklődést jelzi, hogy munkája egyfajta „keleti párjá-



nak" tekinthető az az újabban megjelent tanulmánykötet, amely De Camillis János József mun-
kácsi püspöknek a 17-18. század fordulóján kifejtett missziós tevékenységéről tavaly Véghseő Ta-
más szerkesztésében látott napvilágot (Rómából Hungáriába. A De Camillis János József munká-
csi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Nyíregyháza, 2006. 
szeptember 29-30. Szerk. Véghseő Tamás. [Collectanea Athanasiana] Nyíregyháza 2008). 

Szirtes Zsófia 

Varga J. János 

VÁLASZÚTON 
Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben 

(História Könyvtár Monográfiák 23.) 
Budapel7 

st, 2007. MTA Történettudományi Intézete 300 o. 

Thöhöly Imr szobra a Hősök terén, nemzeti Pantheonunkban áll. Vajon méltó volt-e arra, 
hogy történelmünk nagyjai között foglalja el helyét? Milyen célok, indíttatások vezethették a Ma-
gyarország történetének egyik legsúlyosabb korszakában politikai játékteret szerzett Thökölyt? 
Varga J. János könyve egy fordulatokban bővelkedő életút végigkísérésével és elemzésével keresi 
a választ erre a kérdésre. De természetesen nem csupán Thököly személyes sorsáról van szó a 
könyvben. A szerző arra is választ keres, hogy hogyan jutott el nemzeti politikusaink egy része 
oda, hogy a törökök oldalán kardot rántva melléjük állt, Thökölyvel az élen, és ebben vélte felfe-
dezni a korabeli országos problémák megoldását. Mindemellett a szerző megcélozta az Oszmán 
Birodalom Magyarországgal kapcsolatos politikai irányvonalának, terveinek, illetve a törökök ki-
űzésére szövetkezett európai összefogás létrejöttének elemző bemutatását is. 

Varga J. János már évtizedek óta kiemelkedő szakértője és kutatója — a többi között — a 
„törökök kiűzésének" nevezett korszaknak. Mostani kötetének előmunkálatai minden bizonnyal 
már évtizedekkel ezelőtt megkezdődnek — erre maga is utal bevezetőjében —, amikor a Budapest 
Főváros Levéltára által készített Buda Expugnata sorozat (1986) egyik szerkesztője volt - a re-
cenzens pedig levéltárosként valamelyest asszisztálhatott a sorozat szerkesztőinek munkájához 
akkoriban. Varga J. János ezt követően is konferenciaelőadások, forráskiadványok, tanulmányok 
sorát szentelte a háborús-zűrzavaros időszak részkérdései megoldásának. Mindezek betetőzése-
képpen született meg a címben jelzett korszakra vonatkozóan a sok év alatt felkutatott és kidol-
gozott tudományos eredményeket összegző monográfia. 

A kötet szerkezeti felépítését már a tartalomjegyzék alapján jól felmérheti az olvasó, hiszen 
a szerző a középpontba a Bécs melletti Kahlenbergnél lezajlott csatát állította (1683. szeptember 
12.). Ehhez igazodva mutatja be a csatához vezető előzményeket, majd a következményeket. 
Maga a csata szinte „mértanilag" is a mondanivaló közepén található, a kötet szerkezeti szépsé-
gét, kidolgozottságát ezzel is növelve. Ám korántsem arról van szó, hogy csupán a történelmi ese-
mények kronologikus elbeszélését kapja meg az olvasó, hiszen a történésekhez vezető politi-
kai-diplomáciai okokat, majd a csata és az induló háború kezdeti eseményeinek következményeit, 
a fordulatok mögötti emberi döntéseket és azokban megnyilatkozó magatartásformákat is magya-
rázza a könyv szerzője. A könyv alapvető problematikáját azonban mégis maga a „főhős", Thö-
köly Imre történeti szerepe és ennek értékelése alkotja. 

A hazai levéltárak mellett a kutatás forrásbázisát a bécsi, a számos németországi közgyűj-
temény közül kiemelten a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek és a göttingeni Staatsbiblio-
thek, a brünni, a pozsonyi, besztercebányai és más felvidéki levéltárak szolgáltatták. A hatalmas 
forrásmennyiségből kiindulva a korszak igencsak óriási szakirodalmára támaszkodva kellett az 
összegző monográfiát megalkotni, s az olvasó, aki talán sejti mindkét roppant „tömeget" a mű 
mögött, félve indul neki az olvasásnak. A könyv egyszerre nehéz és könnyű. Nehéz, mert témája 
sokrétű és bonyolult, mint maga a korszak, s a több síkon futó eseménysor és a hozzájuk tartozó 
magyarázatok szövevényének egyes szálai előbb búvópatakszerűen a felszínre kerülnek, majd ké-
sőbb más szálaknak adják át helyüket. A műben több helyütt is találhatók olyan alfejezetek, ame-
lyek időről-időre bekapcsolják a nemzetközi politika hálózatába a magyarországi politikai esemé-
nyeket, lépéseket. Másrészről azonban a kötet olvasása könnyű is: Varga J. János gyors tollal, biz-



tos tájékozottsággal igazítja-vezeti a gondolatmenetet. Nem csupán könyve már említett kitűnő-
en követhető szerkezeti felépítésével, de azzal is megajándékozza az olvasót, hogy nem hagyja el-
veszni a csaták, a hadfelvonulások, dátumok és hadiesemények között. Világosan visz végig mon-
danivalóján, szép és élvezetes, tiszta magyar nyelven, olyan stílusfordulatokat alkalmazva, ame-
lyek olykor elkápráztatják az olvasót, de legalábbis biztossá teszik abban, hogy a kötet írója, aki 
történész, nem csekély szépirodalmi olvasottsággal és írásművészetben való jártassággal rendel-
kezik. Verancsics Antalt juttatta eszembe, aki a 16. század közepén Fráter György életéről írott töre-
dékének bevezető soraiban így írt: fejedelmek életéről emlékezetet hagyni dicséretes és szokásos, 
hasznos dolog is, de elsősorban azoknak kell vállalkozniuk írásra, „akiket úgy ítélnek meg, hogy 
áradó ékesszólással és szerencsés stílussal rendelkeznek". Az elbeszélés maga is olyan fordulatos 
és izgalmas, mint korszak eseménysora. Kara Musztafa 1683. évi hadfelvonulásának elbeszélé-
se-leírása szinte meglepően élvezetes, hiteles és mindenekelőtt követhető. 

A „Kahlenberg felé" című nyitófejezetben azokat a nemzetközi összefonódottságokat, poli-
tikai elköteleződéseket mutatja be a szerző, amelyek a 17. század közepén-második felében meg-
határozták az európai országok egymás közötti kapcsolatait. Ebből fog kiindulni, erre épül rá 
ugyanis az a későbbi elemzés, amely viszont a Szent Ligához, a törökellenes összefogáshoz vezető 
utakat mutat ja be az olvasónak. A kuruc állam létrejöttét bemutató „Az üstökös kegyeltje" című 
alfejezetben a szerző már a főhős fellépésének elején érzékelteti, hogy Thököly Imre milyen vé-
kony jégen jár, azaz hogy politikai helyzete mennyire labilis, s utal arra, hogy azt talán neki ma-
gának is észre kellett volna vennie. A Thököly és Apafi Mihály erdélyi fejedelem közti konfliktus 
kibontakozásakor és végigkísérésekor a szerző lényeglátó háttérelemzésként azt is bemutat ja , 
hogy ez az Erdély már nem a 17. század első felének Erdélyi Fejedelemsége. Megváltoztak a nem-
zetközi viszonyok, és Apafi új u takra kényszerült lépni. A mű elemzései közül az egyik legizgal-
masabb annak bemutatása, hogy Thököly hogyan próbálta meg uralmát nemzetközi legitimáció-
val megerősíteni, s amikor ez nem sikerült, hogyan fordult végül az Oszmán Birodalomhoz. 

A „Kahlenberg előtt" című fejezet egyik alfejezete a „Magyarok a rossz oldalon" címet vise-
li. Varga J. János ebben érdekes, vitatott kérdést boncolgat: hogyan és miért jutott oda a magyar 
főurak egy része, hogy a törökök oldalára állva keresse saját maga és az ország sorsának jobbra 
fordulását. A szerző a Csolak Mehmed — magyarul Csonka — bég bécsújhelyi vallatásakor (1686) 
általa elmondott vádakat ütközteti más forrásokkal és próbálja meg felfejteni azok igazságát. 
Csonka bég ugyanis bevádolta a Habsburg-kormányzat előtt a magyar urakat, Batthyány Kristó-
fot, Draskovich Miklóst, Czobor Ádámot, Zrínyi Jánost , Esterházy Jánost, Erdődy Miklóst azzal, 
hogy ezek mint Thököly hívei uruk fejére akarták tenni a magyar koronát és az Oszmán Biroda-
lom szolgálatába állva, annak vazallusaként, cserébe személyes munkálkodásukért különféle te-
rületeket, „tartományokat" reméltek. Varga J. János bemutatja, hogy milyen meggondolások ve-
zették, milyen körülmények kényszerítették ezeket az urakat arra, hogy belemenjenek egy ilyen 
árulással is felérő játékba. Vagy mégsem lett volna ez a haza elárulása? Az olvasó maga kénysze-
rül véleményalkotásra, mert a szerző — ugyan nem hagy kétséget afelől, hogy ő hogyan gondolko-
dik ezekről az urakról, és Thökölyről — mégis szabadságot ad és enged. Azzal, hogy korrekt mó-
don ismerteti az információkat, megmutat minden oldalt, körüljárja a források adta határokon 
belül lehetséges elképzeléseket oly módon, hogy egyúttal gondolkodóba is ejt. 

A könyv címében fel tűntetet t évek köré csoportosul a fő mondanivaló, de ahogy várható is, 
Varga J. János ki-kitekint időkeretei közül. 

A „Kahlenbergnél" című fejezet nem csupán magának a csatának a lefolyását beszéli el, de 
tágabb összefüggésbe helyezi a hadjáratnak ezt az eseményét. A „Hol, mikor, miért" című alfeje-
zet megintcsak az egyik legizgalmasabb történeti áttekintés tartalmazza, hiszen arra a kérdésre 
(is) keresi a választ, hogy hol és miért jött el az Oszmán Birodalom számára a „vég kezdete"; hol, 
mikor és miért határozták el az 1683. évi Bécs elleni támadást. A számos háttérelemzés között az 
egyik legérdekesebb is e fejezetben olvasható: a 16-17. századi Oszmán Birodalom döntéshozó 
mechanizmusainak áttekintő-összefoglaló magyarázata. Ennek részét képezi a „Orta Maçar" (Kö-
zép-Magyarország) fogalom történeti elhelyezése a Porta Magyarországhoz kapcsolódó terveiben, 
amelyből megtudjuk, hogy az oszmán politikában már az 1630-as évektől nyoma van a kifejezés-
nek, és ezzel párhuzamosan egy ilyen tartomány vagy terület kialakítására irányuló törekvésnek. 
Ez a tartomány az egész Felvidéket magában foglalta volna, ha sikerül létrehozni, sőt a Dunántúl 
bizonyos részeit is. Egy ilyen nevű különálló területi egység létrehozására azonban az oszmánok-
nak Thököly rövid életű fejedelmségén kívül nem adódott alkalma. Az elemzés hatalmas tömegű 
információ birtokában készült, amelyet a szerző világosan tár elénk, és ez ismételten abban segíti 



az olvasót, hogy maga is elgondolkodjon és véleményt alkosson, hogy lehetett-e más utat választani a 
magyar főurak számára, hogy elkerülhető lett volna-e a Thököly Imre nevéhez köthető esemény-
sor, volt-e értelme Thököly Imre fellépésének, különálló fejedelemsége létrehozásának, volt-e reá-
lis esély az oszmán fennhatóság alatti ország fennmaradására. 

A „Kahlenberg után" címet viseló zárófejezet a hadjárat folytatódásáról, a Szent Liga lét-
rejöttének körülményeiről, szövetségeseinek további taktikai és stratégiai megfontolásairól, a vá-
rakozás lázában égő Európa, a mind izgatottabbá váló nemzetközi légkör egyes elemeiről tájékoz-
tat. A Thököly-párti magyar urak egy része 1684-ben közbocsánatban részesült, sokan hűségnyi-
latkozatot írtak alá. Thököly Imre azonban nem követte ezt az utat. Megpróbálta ugyan a Pápa 
és a kereszténység előtt magyarázni azt, hogy a törökökkel szövetkezett, de a lelkiismereti fel-
mentést nem kapta meg. Vajon magának meg tudta-e adni? Ma vajon megadhatjuk-e neki? Az ol-
vasóé a válaszadás lehetősége. 

Oborni Teréz 

Saluatore Bono 

UN ALTRO MEDITERRANE O. 
Una storia comune fra scontri e integrazioni 

Salerno Editrice Roma 2008 353 o. 

A Mediterráneum térségét évszázadok óta szinte folyamatosan különböző kulturális, politi-
kai és vallási hatások érték, ezek pedig gyakran jártak olyan fegyveres konfliktusokkal, amelyek 
hatása napjainkban is érezhető. A szóbanforgó terület meghatározásával kapcsolatban szinte 
azonnal kész definícióval rendelkezünk: a Mediterráneum és vidéke tulajdonképpen nem más, 
mint a Földközi-tenger és partvidéke. De vajon lehetséges-e a kérdés ilyedtén történő szinte vég-
letes leegyszerűsítése. A válasz nyilvánvalóan az, hogy nem. 

Salvatore Bono történészprofesszor magyarul eddig meg nem jelent Un altro mediterraneo 
című munkájában arra vállakozik, hogy bebizonyítsa: a Mediterráneum a fenti meghatározásnál 
sokkal több és összetetebb. Bono az antik világ viszonyait is elemezvén a napjaink problematiká-
ját is szem előtt tartva ad választ arra, hogy miről is van szó tulajdonképpen? És a válasz nem is 
olyan egyszerű. A Mediterráneum egy olyan földrajzi egység, amelyet magáénak tekintett az an-
tik Róma (mare nostrum), melynek egy részét hatalmába kerítette az arab világ elhalmozván a 
területen élőket egy rendkívül gazdag kultúrával, egy olyan térség melynek területén iszlám és 
keresztény kulturális, nyelvi hatások keveredtek. A Földközi-tenger partvidéke, mindig is kultu-
rális, vallási és nyelvi sokszínűséget mutatott. 

Salvatore Bono ezen könyvében most a hangsúlyt a Mediterráneum entitásokat egyesítő 
aspektusára helyezi és egy olyan új szemléletmódot javasol az olvasónak, amely a Mediterráneum 
egészét tekinti lényegesnek, egy olyan területet amely a mai világ egyik központjaként egyesíti az 
Európai Unió, az arab világ (Arab Liga) országait, Törökországot és Izraelt. Bono a térséggel fog-
lalkozó történészként érthető módon kronologikusan elemzi a Mediterráneum térségének törté-
netét az antik Róma által teremtett egyégtől napjaink számtalan problémájáig. Beszél a spanyol 
katolikus uralkodók erőfeszítéseiről annak érdekében, hogy a Reconquista sikerei után birodal-
mukat a Földközi-tenger túlpartjának birtokba vételével ( Melilla, Oran) biztonságban tudják. 
Ebben az időszakban következik azután be, hogy miközben Spanyolország a Maghreb-térség főbb 
csomopontjainak megszerzésével földközi-tengeri hatalmát növelte, a térség keleti felén egy új bi-
rodalom növekedett és izmosodott, Törökország, amely tengeri hagyományai nem lévén a gö-
rög-bizánci tengeri tapasztalatok és hagyományok figyelembe vételével kiteljesedőben, és terjesz-
kedőben volt. 

Több szempontból különös figyelmet érdemel a könyv IV (Verso un Mediterraneo europeo ? 
11798-1945/) című fejezete. Bonaparte 1798-as egyiptomi expedíciója, és az azt követő évtizedek 
jól érzékelhetően mutatták az arab-iszlám világ eltűnő félben lévő erejét Európával szemben. Az 
európai nemzetek anyagi, katonai, de tulajdonképpen minden szempontból fölénybe kerültek. Az 
arab világ vezetőinek azzal a nem egyszerűen megoldható problémával kellett szembenézniük, 
hogy miképpen lehetséges a modernizáció égető szükségességének összeegyeztetése az iszlám 
gyakorlatával. A modernizáció munkájából olykor európai emigránsok, politikai menekültek is ki-



vették a részüket. Köztük volt számtalan olasz, akik részint Bonaparte híres egyiptomi hadjára-
tának idején, vagy akár később néhány évtizeddel a francia katonai vállalkozást követően fordul-
tak meg a térségben, hiszen például a Maghreb térség szinte felvevő helye volt a Risorgimento 
menekültjeinek, többek között Giuseppe Garibaldi (1807-1882) is védelmet talált Tunéziában 
vagy Marokkóban. Az itáliai emigránsok, diplomaták tevékeny szerepet vittek a modernizáció el-
terjesztésében, az innovációk bevezetésében elsősorban a sajtó- és a könyvnyomtatás/kiadás, be-
fektetési és kereskedelmi területeken. Tették mindezt olyan módon, hogy anyaorszáági kapcsola-
taikat és identitásukat kellő módon ápolták. így tett többek között Egyiptomban a piemonti 
Bernardino Drovetti (1776-1852), aki a francia hadsereggel érkezett Egyiptomba, és aki több év-
tizeden keresztül volt Mohammed Ali (1769-1849) tanácsadója ellátván ezzel együtt a francia 
konzuli tisztet is a városban, vagy később az ugyancsak Egyiptomban tevékenykedő trieszti szár-
mazású de Rossetti fivérek, Carlo és Annibale, akik a hadiflotta fejlesztésben játszottak fontos 
szerepet. Összességében Salvatore Bono Un altro Mediterraneo című könyve nagyon alaposan 
megírt, részletes jól olvasható munka, példamutató (28 oldal) bibliográfiával, valamint név- és 
tárgymutatóval. 

És végül néhány szó e könyv Magyarországon kevéssé ismert szerzőjéről. Salvatore Bono a 
perugiai egytemem (Universitr di Perugia) professzor emiritusa, ahol 1973 és 2003 között új- és 
legújabbkori történetét oktatta. Megalapította és vezetője a Société internationale des Historiens 
de la Méditerranée (SIHMED), részt vett a Fondazione euro-mediterranea per il dialogo delle 
culture munkájában, tagja az Istituto italiano per VAfrica e l'Oriente (ISAIO) tudományos taná-
csának. Évtizedek óta foglakozik a Mediterráneum történetével, különös tekintettel Olaszország-
nak az iszlám világgal ápolt kapcsolataira; főszerkesztője volt az 1981-es alapításától az "Islam, 
storia e civiltr" című folyóiratnak. 

Andreides Gábor 
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A Századok ez évi 3. számában jelent meg Urbán Aladár közleménye, amelynek helyes 
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TANULMÁNYOK 

Monostori Tibor 

A MAGYAR KIRÁLYSÁG HELYE AZ AUSZTRIAI HÁZ 
ORSZÁGAI KÖZÖTT AZ EURÓPAI SPANYOL 

HEGEMÓNIA KORÁBAN (1558-1648)1 

Bevezetés 

„... és ha tapintatosan is, ajánljuk magunkat, hogy segítjük őket a spanyol 
király fortélyai ellen, hogy idővel megszerezze a magyar és a cseh koronát, és a 
római királyét és császárét egyik fia számára."2 „Itáliának éreznie kell, ahogy 
az Ausztriai Ház összes többi országának is, hogy Spanyolország gyöngysorát 
lefűztük."3 

A neves Richelieu bíborostól és francia államminisztertől (1624—1642) vett 
mondatok közül az előbbi első kormányzati szerepvállalása idején, 1616-ban, az 
utóbbi halála előtt egy hónappal, 1642-ben keletkezett. Párizsnak 1612 óta élő 
félelme volt, hogy a spanyol uralkodó rövid vagy középtávon átveszi a Cseh és a 
Magyar Korona területeinek irányítását is, és jelentős befolyása lesz a minden-
kori római király- és császárválasztásokra. Ez csak II. Ferdinánd (1619-1637) 
1619. augusztus 28-ai császárválasztásával szűnt meg teljesen.4 A harmincéves 

1 A tanulmány elkészítésében nyújtott segítségéért Korpás Zoltánnak, a dolgozat végleges for-
mába öntéséért és megjelentetéséért Fodor Pálnak, Gecsényi Lajosnak és Pálffy Gézának tartozom 
köszönettel. Marti Tibor és Szabó János értékes megjegyzéseivel segítette a munkámat. 

2 Richelieu bíboros levele Schömberg grófjának, aki 1617-ben rendkívüli követként indult a 
német protestáns fejedelmekhez. Párizs, 1616. december 29. In: Lettres, instructions diplomatiques 
et papiers d'État du Cardinal de Richelieu. I-VIII. Ree. et publ.: M. Avenel. Paris 1853-1877. (a to-
vábbiakban: Lettres) I. 223. 

3 A La Gazette 1642. november 5-i számában. Lettres VII. 171.: 2. jegyz. 
4 III. Fülöp spanyol király — akinek anyja (Anna) II. Miksa császár legidősebb lánya, II. Ru-

dolf és II. Mátyás császárok és Albert, Spanyol Németalföld kormányzójának a testvére volt — diplo-
matái útján 1612-től tárgyalt az osztrák Habsburgokkal arról, hogy milyen feltételek mellett monda-
na le a jogáról, hogy ő (vagy egyik utódja) jelölhessen a cseh és a magyar királyválasztásra. Az 1617. 
évi (Spanyolországnak a bécsi császári udvarba kinevezett állandó követe, Inigo Vélez de Guevara, 
Onate gróf által) Ferdinánd főherceggel megkötött (és a harmincéves háború kitörése miatt soha 
életbe nem lépett) titkos családi, ún. Onate-szerződésben, Fülöp formálisan lemondott jogairól az 
osztrák örökös tartomány Elzászért és itáliai hűbérbirtokokért cserébe. A két évvel későbbi császár-
választás előtt a jelölésre esélyesek között volt a gyermektelen, az örökösödés kérdésében a spanyol 
ágat támogató Albert is, akivel szemben a spanyol igények újbóli feléledésétől is félő Párizs a férfi le-
származottakkal bíró Ferdinándot támogatta. L. Nicolas de Baugy, prágai francia rezidens levelét 
Pierre Bruslart de Puysieulx francia államtitkárhoz, Prága, 1612. november 17. In: Briefe und Akten 
zur Geschichte des Dreissigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittels-
bacher. 1-11. Hrsg. Histor. Commission bei der Königl. Academia der Wissenschaften. München 
1870-1918. 10, dok. 306, 765.; Victor-L[ucien] Tapié: La politique étrangère de la France et le début 
de la Guerre de Trente Ans (1616-1621). Paris 1934. 44-50, 367-376.; Magdalena S. Sánchez: A 
House Divided: Spain, Austria, and the Bohemian and Hungarian Successions. Sixteenth Century 
Journal 25. (1994) 887-903, amelyben a szerző álláspontja, hogy III. Fülöp és a spanyol politikai elit 
az időhúzással jelentős szerepet játszott az 1618. májusi cseh felkelés és ezáltal a harmincéves hábo-



háború (1618-1648) utolsó szakaszának sikerei5 pedig XIII. Lajos francia király-
d ó 10-1643) kegyencének régi álmát valósították meg azzal, hogy végleg meg-
gyengült a Spanyol Monarchia két stratégiai fontosságú területe: nevezetesen a 
Milánói Hercegség és Spanyol Németalföld (és ezzel az ejército de Flajides, a 
spanyol németalföldi hadsereg) közötti összeköttetés, ismertebb nevén a Spa-
nyol Ut, tágabb értelemben pedig a Franciaországot északról, keletről és délről 
körülvevő (a Burgund Grófságot, a Rajna-menti spanyol kliensállamokat és az 
elő-ausztriai területeket is magában foglaló) spanyol gyöngyfüzér.6 

Richelieu szavainak látszólagos egyértelműsége (a spanyol-francia rivali-
zálás és ennek a Német-római Császárságot, Bécset és közvetve a Magyar Ki-
rályságot érintő vonatkozásai) ellenére számottevő nehézségekbe ütközik a 
francia politikai elit egy meghatározó része által a háború idején képviselt 
Habsburg-ellenes külpolitikai koncepció7 és az idézett mondatok pontos értel-
mezése. Ennek egyik oka, hogy az elmúlt évszázadban az európai historiográfi-
ában jelentős nézetkülönbség alakult ki abban a kérdésben, hogy a 17. század 
első felében kit tekintett Franciaország legfőbb európai ellenfelének. 

Historiográfiai frontvonalak 

A nyugat-európai és a spanyol történetírás fő áramlatai amellett érveltek, 
hogy Richelieu Spanyolország ellen harcolt, a német-római császár elleni harc 
politikájában mindvégig másodlagos volt.8 Ez az álláspont elválaszthatatlan 
azoktól a nézetektől, amelyek szerint ez nem elsősorban a két nagyhatalom te-
rületeinek szomszédos elhelyezkedéséből következett, hanem abból a tényből, 
hogy a Spanyol Monarchia hegemóniája a keresztény Európában egészen a har-
mincéves háború végéig vagy még tovább tartott.9 A spanyol Habsburgok hatal-
mának megítélésére példa, hogy olyan összefoglaló Európa- és Habsburg Biro-

rú kitörésében. A kérdést tárgyaló korabeli iratok közül többek között két spanyol államtanácsi jegy-
zőkönyv olvasható a Magyar Országos Levéltár Mikrofilmtárában (a továbbiakban: MOL Mikrofilm-
tár), 45227. tekercs. 

5 Geoffrey Parker: The Thirty Years' War. New York 1988. 171-172. 
6 A Spanyol Út történetére és az alternatív útvonalakra 1. Geoffrey Parker: The Army of 

Flanders and the Spanish Road, 1567-1659. Cambridge 1972. 
7 Vö. Hermann Weber: Vom verdeckten zum offenen Krieg. Richelieus Kriegsgründe und 

Kriegsziele 1634/35. In: Krieg und Politik 1618-1648. Europäische Probleme und Perspektiven. 
Hrsg. Konrad Repgen. München 1988. 203-217. Az ellenzékre 1. Jean-Marie Constant: Die fran-
zösischen Dévots und der Frieden mit Spanien. Die Opposition gegen Richelieu 1628-1643. In: 
Frieden und Krieg in der Frühen Neuzeit. Die europäische Staatenordnung und die außereuro-
päische Welt. Hrsg. Ronald G. Asch - Wulf Eckart Voß - Martin Wrede. München 2001. 193-206. 

8 Manuel Fraga Iribarne: Don Diego Saavedra Fajardo y la diplomacia de su época. Madrid 
19982. 78-79.; David Parrott: The Causes of the Franco-Spanish War of 1635-59. In: The Origins of 
War in Early Modern Europe. Ed. Jeremy Black. Edinburgh 1987. 72-111.; Jean Bérenger: Histoire 
de l'Empire des Habsbourg 1273-1918. Paris 1990. 309.; Charles W Ingrao: The Habsburg Monarchy 
1618-1815. Cambridge 1994. 47. 

9 Hauser és Israel az 1648. évi vesztfáliai békeszerződések utánra, Elliott és egy Németor-
szág-történet az 1640-es évekre teszi a spanyol hegemónia végét. Henri Hauser: La prépondérance 
espagnole (1559-1660). Paris 1933.; Jonathan Ifrvine] Israel: Conflicts of Empires. Spain, the Low 
Countries and the Struggle for World Supremacy 1585-1713. London 1997. 105.; Jfohn] Hfuxtable] 
Elliott: A Question of Reputation? Spanish Foreign Policy in the Seventeenth Century. The Journal 
of Modern History 55. (1983) 477.; Heinz Schilling: Aufbruch und Krise. Deutschland 1517-1648. 
Berlin 1994. 447, 460. 



dalom-történetek is születtek, amelyekből a szerzők egyszerűen kihagyták az 
osztrák ágat, vagy csak érintőlegesen tárgyalták azt.10 

Más szerzők, közöttük a magyar történészek egy része a magyar történe-
lem európai történeti beágyazottságának, Bécs korabeli külkapcsolatainak 
vagy a kontinens történetének bemutatásakor a Habsburg-dinasztia egészét, 
egyes esetekben az osztrák ágat tették meg a francia állammal (vagy más álla-
mokkal) az európai hegemóniáért versengő hatalomnak, és ebben a küzdelem-
ben a spanyol királyt a német-római császár egyik legfontosabb szövetségesé-
nek tekintették.11 Az uralkodóház és a Pireneusi-félsziget történetének bemu-
tatásakor gyakran alkalmazott historiográfiai eszközzé vált, hogy míg a spa-
nyol ágból II. Fülöp spanyol király (1556-1598) uralkodásának külön fejezetet 
szenteltek, addig III. Fülöpnek (1598-1621) és IV Fülöpnek (1621-1665) gyak-
ran csak néhány oldalt vagy bekezdést. A német-római császárok viszont annál 
nagyobb figyelmet kaptak, és ra j tuk kívül jobbára II. Károly spanyol uralkodó 
(1665-1700) keltette fel, a spanyol örökösödési háború (1701-1714) kirobbaná-
sa miatt érthető okokból, a történészek érdeklődését.12 

Az a kérdés, hogy milyen erős volt Spanyolország az V Károly német-ró-
mai császár (1519-1556) halála utáni évszázadban, és milyen mértékben érvé-
nyesült hatalmi befolyása a kontinensen, történetírói pengeváltásokhoz veze-
tett a 20. században. A kora újkori Spanyolország történetének egyik kutatója, 
aki később annak egyik legkiválóbb ismerőjévé vált, egy francia világtörténet-
ről13 írt recenziójában a valós hatalmi erőviszonyokat elfedő „blöffnek" tar tot ta 
a II. Fülöp uralkodása utolsó szakaszában, sőt a 17. század nagyobb részében is 
tartó dominanciát,14 egy magyar szerzőpáros pedig „régimódi diplomácia-törté-
nészeknek" nevezte azokat, akik az utóbbi nézeteket támogatják.15 A harminc-
éves háború korábbi, elsősorban Németország-, illetve Franciaország-központú 
bemutatásai után az elmúlt fél évszázadban az angolszász historiográfia és né-
met történészek a Spanyol Monarchia európai vezető szerepéből, többek között 
a nyolcvanéves spanyol-holland háború (1568-1648) hatásaiból kísérelték meg 
levezetni a politika- és hadtörténeti eseményeket, részleges sikerrel, újabb vi-
tákra adva alkalmat.16 

10 H[elmutJ G[eorg] Koenigsberger: The Habsburgs and Europe, 1516-1660. Ithaca-London 
1971.; H. G. Koenigsberger - George L. Mossè - H. G. Bowler. Europe in the Sixteenth Century. Lon-
don-New York, 19962. 

11 Erdély története három kötetben. Főszerk. Köpeczi Béla. Bp. 1986. 2. 659.; Ágoston Gábor -
Oborni Teréz: A tizenhetedik század története. Bp. 2000. 51. 

12 Gonda Imre - Niederhauser Emil: A Habsburgok. Egy európai jelenség. Bp. 1978.; Bérenger, 
J.\ Histoire i. m.; Anderle Ádám: Spanyolország története. H. n. 1999. 

13 Hauser, H.: La prépondérance espagnole i. m. ' 
14 Roger B[igelow] Merriman kritikáját 1. The American Historical Review 40. (1934) 116-118., 

főként 117. 
15 Gonda I. - Niederhauser E.: A Habsburgok i. m. 52. A szerzők ezt a véleményüket valószínű-

leg Marczali Henrikre és társaira is értették. L. Nagy Képes Világtörténet. I-XII. Szerk. Marczali 
Henrik. Bp. 1898-1905., melynek VIII. kötéte (Az ellenreformatio kora) első fejezete (II. Fülöp ural-
kodásától a harmincéves háború kezdetéig) „A spanyol hegemónia kora" címet kapta. 

16 Israel, J. /.: The Dutch Republic and the Hispanic World, 1606-1661. Oxford 1982.; Koenigsberger, 
H. G. erről írt recenziója: The English Historical Review 99. (1984) 118-120.; Eberhard Straub: Pax et 
Imperium. Spaniens Kampf um seine Friedensordnung in Europa zwischen 1617 und 1635. Pader-



A történetírói álláspontok és előfeltételezések sok esetben élesen ellent-
mondanak egymásnak.17 Azt az állítást, hogy az „európai hegemóniára törekvő 
[közép-európai] birodalom és a környező országok, Franciaország, Spanyolor-
szág, a németalföldi és a skandináv államok közötti érdekellentét" volt az 1618 
és 1620 közötti [Habsburg-ellenes] cseh felkelést a kontinens egészére kiterjesz-
tő egyik tényező,18 nehéz összeegyeztetni azzal a képpel, amely szerint ugyaneb-
ben az időszakban a Magyar Királyságot is magában foglaló keleti Habsburg-ál-
lamegyüttes a dinasztián belül Spanyolország „gyenge segédje" volt,19 és ugyan-
ekkor a spanyol diplomaták „összehasonlíthatatlanul nagyobb" befolyással ren-
delkeztek Bécsben, mint a császár követei Madridban.20 Spanyolország II. Fülöp 
utáni korszakát vizsgálva valakik abból indulnak ki, hogy „gyenge korcsok" ke-
rültek hatalomra,21 más abból, hogy a 17. század elejére Spanyolország olyan 
szintre fejlesztette a kontinens nyugati részét átfogó hadigépezetét és ellátórend-
szerét, amilyenre Európában a Római Birodalom óta nem volt példa.22 

Sokszor konkrét történelmi események tárgyalásakor is nagy nézetkü-
lönbségek fedezhetők fel, mind az európai, mind a közép-európai, és így termé-
szetesen a magyar történetírásban is. Erre jó példa az említett cseh felkelés 
megítélése. Az egyik álláspont szerint a felkelésnek és az azt támogató protes-
táns szövetségnek az vetett véget, hogy a nemzetközi összefogást összekovácso-
ló „császári túlerő 1620. november 8-án Fehérhegynél döntő vereséget mért a 
szövetség csapataira", és „Pfalzi Frigyes [választófejedelem] csehországi király-
sága összeomlott, a szövetség ezzel széthullott".23 A másik szerint „a spanyol 
király nem nézhette tétlenül az osztrák ág bukását", és miután a Spanyol Mo-
narchia legfőbb döntéshozó szerve, a madridi Államtanács a beavatkozás mel-
lett döntött, „az Itáliából Spanyolország által küldött csapatok döntötték el a 

born 1980.; Hugo Altmann erről írt recenziója: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 45. 
(1982) 723-727. Israel és Straub egyes állításait vitatta Elliott, J. H.: Foreign Policy i. m. passim. Vo. 
Parker historiográfiai bevezetőjével: Parker, G.: Thirty Years' War i. m. XIII-XVI. Legutóbb: Peter H. 
Wilson: The Causes of The Thirty Years War. The English Historical Review 123. (2008) 554-586. A 
harmincéves háború Európán kívüli színtereire: Israel, J. I.: Dutch Republic i.m. 117-134., 197-204., 
271-281., 329-336. 

17 Az európai országok történetírásának legújabb kori II. Fülöp-képéről 1. Friedrich Edelmayer: 
Söldner und Pensionäre. Das Netzwerk Philipps II im Heiligen Römischen Reich. München 2002. 12-26. 
A 17. század első felének spanyol és európai historiográfiájánál«: egyes hangsúlyos részeiről 1. Walther L. 
Bernecker\ Die spanische „Dekadenz" im Urteil der Historiker der Franco-Ära. In: Siglo de Oro -
Decadencia. Spaniens Kultur und Politik in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Hrsg. Heinz Duch-
hardt - Christoph Strosetzki. Köln-Weimar-Wien 1996. 151-166. és Horst Pietschmann: Spanien im 
Dreißigjährigen Krieg: Der Niedergang Spaniens in der Historiographie der Nachkriegszeit. In: Uo. 
167-188. 

18 Ágoston G. - Oborni T.: Tizenhetedik század i. m. 51. 
19 Vö. Peter Brightwell: The Spanish Origins of the Thirty Years' War. European Studies 

Review 9. (1979) 411. 
20 I f j . Hiller István: Határvonal 1637. Spanyol orientáció és bécsi politika a XVII. század dere-

kán. Levéltári Szemle 40. (1990: 4. sz.) 6. 
21 Gonda I. - Niederhauser E.\ A Habsburgok i. m. 64. 
22 Jan Glete: War and the State in Early Modern Europe. Spain, the Dutch Republic and 

Sweden as Fiscal-Military States, 1500-1660. London 2002. 89. 
23 Erdély története i. m. 661. 



Habsburgok javára a fehérhegyi csatát".24 Ám ez sem lett volna elég, ha Spa-
nyolország, amely évek óta készült a hollandokkal kötött 12 éves béke 
(1609-1621) utáni háborúra és a Spanyol Út megerősítésére, valamint (a rész-
vételét a spanyol beavatkozáshoz kötő) Bajorország katonái nem árasztják el 
Pfalzi Frigyes országának, a Palatinátusnak mindkét felét.25 A magyar történe-
lem szempontjából sem mellékes, hogy igaz-e a megállapítás: a cseh felkelés so-
rán az osztrák Habsburgoknak nyújtott spanyol diplomáciai, katonai és pénz-
ügyi segítség (1619 júliusáig 3,4 millió birodalmi tallér, 1621 márciusáig mint-
egy 40.000 spanyol katona) nélkül II. Ferdinánd „mindent elveszített volna"? 
[kiemelés tőlem - M. T.]26 

Kevés egyetértés van abban, hogy miként viszonyult Madrid korabeli ha-
talmához az egyes államok politikai elitje és közvéleménye. Míg magyarországi 
történeti források olyan események bemutatásakor is hallgatnak Spanyolor-
szágról, amikor a „Katolikus Király"27 szerepe köztudott volt,28 addig egy nap-
jainkban elismert angol történész tényként kezeli, hogy Madridból még a 17. 
század elején is úgy tekintettek a bécsi ágra, mint a szegény rokonra, akit meg-
kell védeni az őt körülvevő ellenséges környezetben.29 Azt az állítást, hogy a ko-
rabeli külső megfigyelő „egy beteg óriás vergődésének láthatta a spanyol állam 
és társadalom kínlódásait a 17. században",30 nehézséget okoz összhangba hoz-
ni azzal, amely amellett érvel, hogy Németországban talán sohasem féltek úgy 
Spanyolország európai dominanciájától és az V Károly-féle monarchia uni-
versalis újraélesztési kísérletétől, mint az 1620-as években.31 A fentieket figye-
lembe véve nem véletlen, hogy az egyes nemzeti történetírásokban több esetben 
gyökeresen változott a Spanyol Monarchia európai szerepének megítélése.32 

24 Mindkétszer Antonio Domínguez Ortiz spanyol történészt idézi: Karl Friedrich Rudolf: 
Tierras europeas de los Austrias. Monarquía Hispánica y Monarquía Habsbűrgica. In: Teatro y fiesta 
del Siglo de Oro en tierras europeas de los Austrias. Com. José Maria Diez Borque. Madrid 2003. 21. 

25 Parker, G.: Thirty Years' War i. m. 50-59.; Dieter Albrecht: Maximilian I. von Bayern, 1573-1651. 
München 1998. 511. 

26 Olivier Choline: Der Böhmische Krieg 1618-1620. In: Und keine Schlacht bei Marathon. Große 
Ereignisse und Mythen der europäischen Geschichte. Hg. Wolfgang Krieger. Stuttgart 2005. 181. 

27 A korban a „katolikus király" jelző a spanyol uralkodót, a „legkeresztényibb király" a franci-
át illette. 

28 Az 1634. szeptember 6-ai nördlingeni csatában az egyesült spanyol, császári és bajor seregek 
győzték le a svéd-protestáns csapatokat, a katolikus oldalon a spanyol sereg volt a legnagyobb. Páz-
mány Péter bíboros, esztergomi érsek szeptember 11-ei, I. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez írt 
levelében csak a császári csapatokat vezető Ferdinánd magyar királyról, a leendő III. Ferdinánd csá-
szárról (1637-1657) tesz említést. Történelmi Tár (1881) 663. 

29 J. H. Elliott: El conde-duque de Olivares. El politico en una época de decadencia. Barcelona 
2004. (Az angol nyelvű eredeti 1986-ban jelent meg.) 82. 

30 Anderle A.: Spanyolország története i. m. 81. 
31 Peer Schmidt: Spanische Universalmonarchie oder „teutsche Libertet". Das spanische Im-

perium in der propaganda des Dreißigjährigen Krieges. Stuttgart 2001. passim.; John M. Headley: 
Tommaso Campanella and the Transformation of the World. Princeton 1997. 198. 

32 Ilyen a történetében számos párhuzamosságot mutató Belgium és Magyarország historiográ-
fiája is. L. Joseph Cuvelier és Alfred van der Essen bevezetőit a belga-spanyol kapcsolatokat vizsgáló 
két alapmunkában. Correspondance de la Cour d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIe 

siècle. 1-6. Ree. Henri Lonchay - Joseph Cuvelier - Joseph Lefèvre. Bruxelles 1923-1937. (a további-
akban: Correspondance) 2. X-XIV; Alfred van der Essen: Le cardinal-infant et la politique européenne 



A különféle álláspontok között akkora eltérések vannak, hogy azok nem 
magyarázhatók pusztán a nézőpontok és az egyes országok historiográfiájában 
megjelenő kutatási prioritások különbözőségével. Nem oldhatók fel azzal sem, 
ha a felemelkedő Franciaországgal a Habsburg-uralkodóház egészét állítjuk 
szembe, mert bár kézenfekvő volna, ez a köztes álláspont nem vált általánossá 
az európai történetírásban, ráadásul az ezt vallók egyes kérdésekben (például a 
nyugati és a keleti Habsburg-területek közötti erőviszonyok kérdésében) erő-
sen megosztottak.33 Nem visz közelebb a megoldáshoz az a számos európai és 
magyarországi munkában alkalmazott megoldás sem, amely a fejezetcímekben 
és az általános európai történet tárgyalásakor a 17. század közepéig alaptétel-
ként kezeli a spanyol hegemóniát a keresztény Európában, de a feltételezett do-
minancia hatásainak a konkrét eseménytörténeteknél gyakran nem találni 
nyomát.34 

E kérdéskör, nevezetesen a Spanyol Monarchia V Károly császár halála 
utáni története és hatása az európai, különösen a közép-európai és magyar törté-
nelemre, megértéséhez segítséget nyújthat néhány történeti fogalom jelentéstar-
talmának alaposabb vizsgálata és tisztázása. így a korabeli államok erejének és 
érdekérvényesítő képességének az eddigieknél pontosabb meghatározása, az eu-
rópai politikatörténet egyes szakaszainak több nézőpontból való áttekintése, a 
Habsburg-dinasztia két ága közötti kapcsolatrendszer megértésére irányuló ed-
digi európai és magyarországi kutatások kiindulópontjainak és eredményeinek 
elemzése, és a problémakör összetettségéből, a földrajzi tér nagyságából és a kor-
szak hosszából adódóan akár modern példák bevonása és történeti analógiák 
felállítása. A vizsgálódás azért is indokolt, mert a Richelieu irányította francia 
külpolitikára vonatkozó, egymással vitatkozó elgondolások mögött sok esetben 
két, egymással bizonyos tekintetben ellentétes historiográfiai kép rajzolódik ki 
a kora újkori Európáról. 

Az Ausztriai Ház fogalma a 16-17. században 

Az Ausztriai Ház35 (Casa de Austria, Haus Österreich, Domus Austriaca, 
Maison d'Autriche, Oostenrijkse Huis, Casa d'Austria, House of Austria) a kora 

de l'Espagne, 1609-1641. Louvain-Bruxelles 1944. VII-IX. Pontosabb és relevánsabb azonban az a 
megállapítás, hogy miként a spanyol Habsburgok 16-17. századi történetének megítélése folyamato-
san változott a belga historiográfiában, ehhez hasonlítható, ahogy az osztrák Habsburgok megítélése 
változott a magyarországiban. 

33 Histoire de la France. I—III. Dir. Georges Duby. Paris 1971. II. passim; Randall Lesaffer: Het 
einde van de Habsburgse hegemonie in Europa. De kardinaal-infant en het Spaans-Oostenrijks 
familiepact (1633-1637). Revue belge de philologie et d'historié 74. (1996) 317-364. 

34 Pach Zsigmond Pál bevezetőjét vö. a mű későbbi részeivel: Magyarország története tíz kötet-
ben. Főszerk. Pach Zsigmond Pál. Bp. 1985. m / 1 . [1526-1686] 35-100. és passim; Eine europäische 
Weltgeschichte. 1-2. Hrsg. Reinhard Elze - Konrad Repgen. Stuttgart 1994. 2. 88-105.; Katona And-
rás : Kora újkori egyetemes történelem (XV-XVIII. század). Bp. 2008. 95-207. 

35 A magyar történeti szakirodalomban mind az Ausztriai ház (Ausztria-ház), mind az Osztrák 
Ház (osztrák ház, Osztrák-ház, osztrák-ház) formák meghonosodtak. Magunk a továbbiakban az 
'Ausztriai ház' terminust használjuk — miként tanulmányunk címében is tettük —, hiszen az oszt-
rák a 19. századtól fokozatosan modern nemzeti jelzővé vált. 



újkori európai történelem egyik legdinamikusabban változó terminusa.36 Jelen-
téstartalmának pontos meghatározása alapvető fontosságú, mert ebben a két év-
században a Habsburg és a Habsburg-ház szavakat nem vagy alig használták az 
európai államok közötti érintkezésben és az írásbeliségben.37 Az Ausztriai Ház 
fogalmának alapjelentése a számos jelentésváltozat ellenére a 16-17. századra 
vonatkozóan csaknem egyértelműen meghatározható: a magyar, spanyol, német, 
latin, francia, holland, olasz és angol nyelven fent egymás mellé állított változatok 
egymás tükörfordításai, és a két Habsburg-ágnak,38 a 16. század közepétől — neve-
zetesen I. Ferdinándnak a német-római császári méltóság étvételétől (1558. márci-
us 24., Frankfurt)39 — végleg elkülönülő spanyol főág és az osztrák mellékág40 

együttesét jelölik,41 amelynek feje előbbi 1700. évi kihalásáig a spanyol király volt.42 

A Casa de Austria alapjelentésében tehát nem a bécsi Habsburgok spa-
nyol (vagy latin) elnevezése,43 és nem a spanyol Habsburgok önmagukra utaló 
jelölése, vagy az egyik spanyol uralkodóház eredetére vonatkozó jelző44 (bár 
gyakran ilyen értelemben is használják), hanem a Habsburg-uralkodóház egé-
szét jelöli spanyol nyelven. Hasonlóképpen, a Haus Österreich, az Erzhaus Öster-
reich és az Ausztriai Ház fogalmak sem elsősorban a Habsburg-dinasztia oszt-
rák ágát jelölik,45 bár gyakran ilyen értelemben is használják, hanem alapjelen-
tésükben a dinasztia egészét német és magyar nyelven.46 Az újabb magyar tör-

Jb A 18. századra történelmi előzményekkel: Grete Klingenstein: The meanings of Austria ' and 
'Austrian' in the eighteenth century. In: Royal and Republican Sovereignty in Early Modern Europe. 
Ed. Robert Oresko - G. C. Gibbs - H[amish] M. Scott. Cambridge 1997. 423-478. 

3; A dinasztia középkori és kora újkori felemelkedése után csak a 18. században, genealógiai 
kutatásokat követően kezdett el emelkedni a fogalom presztízse: Klingenstein, G.: The meanings i. 
m. 440. A „Habsburg grófja" a korban mind a spanyol király, mind a német-római császár és a ma-
gyar király titulusai között megtalálható. Igen gyakran kimarad a felsorolt címek közül, de ennek az 
az oka, hogy a grófi titulusok a „királyi" és a „hercegi" címek felsorolása után következtek. 

38 1564-től 1665-ig, a keleti Habsburg-területek felosztása miatt a stájer és a tiroli ággal együtt 
valójában négy ággal kell számolni, ezek között volt a két „főág" (Hauptlinie). Vö. Klingenstein, G.: 
The meanings i. m. 446. 

39 L. erre újabban részletesen Ernst Laubach: Ferdinand I. als Kaiser. Politik und Herrscher-
auffassung des Nachfolgers Karls V Münster 2001. 207-254. 

40 A spanyolt németalföldinek és burgundinak, az osztrákot németnek és német-osztráknak is 
nevezték a korabeli források, majd utóbb a történetírás. 

41 R[obert] J. W. Evans: The making of the Habsburg Monarchy 1550-1700. An Interpretation. 
Oxford 1979. 157.; Alfred Kohler-. Die europäische Bedeutung des Begriffs „Casa de Austria". In: Was 
heißt Österreich? Inhalt und Umfang des Österreichbegriffs vom 10. Jahrhundert bis heute. Hrsg. 
Richard G. Plaschka - Gerald Stourzh - Jan Paul Niederkorn. Wien 1995. 135-147.; Rudolf, K.\ Las 
tierras europeas i. m. passim; Sabine Weiss: Haus Österreich - Casa de Austria. Habsburgische Familien-
beziehungen als Brückenschlag zwischen Österreich und Spanien. In: Die Europapolitik Inneröster-
reichs um 1598 und die EU-Politik Österreichs 1998. Hrsg. Othmar Pickl. Graz 2003. 57-106. 

42 Vö. Bérenger, J.\ Histoire i. m. 236. és 289.; Sanchez, M.S.: A House Divided i. m. 898-899. 
43 Vö. pl. Pálffy Géza: A Magyar Királyság a 16. századi Habsburg Monarchiában. Századok 141. 

(2007: 5. sz.) 1077.; Uő: Szent István birodalma a Német-római Birodalom határvidékén: a Magyar Ki-
rályság és a Német-római Császárság a 16-17. században. Történelmi Szemle 49. (2007: 3. sz.) 329. 

44 Elképzelhető, hogy Szekfű Gyula az egyiket érti alatta: Hóman Bálint - Szekfű Gyula: Ma-
gyar történet. I-V Bp. 1935. III. 63. 

45 Erdély története (mint a szövegkörnyezetből kiderül) ilyen értelemben használja és az Oszt-
rák Ház és a spanyol Habsburgok szövetségéről ír. Erdély története i. m. 659. 

46 L. a nördlingeni csatát leíró, a három Ferdinánd (II. Ferdinánd császár, a csatánál személye-
sen jelenlévő Ferdinánd magyar király és Ferdinánd bíboros-infáns, IV Fülöp öccse) győzelméről be-



ténetírásban annak ellenére fordul elő a terminus gyakran helytelen használa-
ta, hogy a 19. század második felében és a 20. század elején több magyar törté-
nész megfelelő értelemben használta azt.47 Bizonyos „mentségül" szolgál azon-
ban a magyar történészek számára, hogy a fogalom használata — és ez külön 
hangsúlyozandó — már a korabeli Magyar Királyságban sem volt egységes. Az 
egykorú latin nyelvű dokumentumokban felbukkanó Boraus Austriaca alatt 
ugyanis a magyar politikai elit — érthetően — gyakran nem az egész Habs-
burg-uralkodóházat, hanem annak Magyarországot „Ausztriából" kormányzó, 
így „osztráknak" nevezett ágát értette. (Ennek részletes filológiai vizsgálata 
azonban további kutatásokat igényel.) 

A fogalom összetettsége miatti bizonytalanságot jelzi, hogy egyes esetek-
ben a korabeli párizsi diplomácia ugyanügy küzdött vele,48 miként az igen mű-
velt esztergomi érsek, Pázmány Péter.49 Gyakran akár néhány mondaton belül 
is előfordul a terminus felcserélt vagy más-más értelmű használata, például a 
Casa de Austriaé mint uralkodóház és mint a dinasztia közép-európai területei 
és hatalma.50 Az utóbbi, jellegzetesen spanyol szóhasználat elterjedéséhez hoz-
zájárult, hogy miként napjainkban, úgy a 16-17. században Madridból is nehéz 
volt egyetlen szóval leírni a keleti Habsburgok közép-európai államegyüttesét. 
Emellett megfigyelhető az is, hogy az „ausztriai" jelző (a „Ház" kiegészítés nél-
kül is) elvált az osztrák tartományok földrajzi meghatározottságától és „össz-
dinasztikus", sőt sok esetben „spanyol" jelentést vett fel.51 Richelieunek a beve-
zetésben idézett második mondata esetében sem egyértelmű, hogy milyen érte-
lemben használta az Ausztriai Ház fogalmát. Az osztrák Habsburgok csak ki-
sebb területekkel rendelkeztek Itáliában, ám a német-római császárnak (a cí-
méből és rangjából következő névleges világuralmi törekvéseitől eltekintve) 
számos birtok hűbéruraként jelentős, alkalmanként döntő beleszólása volt az 
ottani politikai kérdésekbe.52 A terminus mindenkori jelentését természetesen 

számoló, Bécsben szerkesztett beszámoló befejezését. Ebben a három rokon felsorolása után közvet-
lenül az uralkodóház (.Ertzhauss Oesterreich) neve jelenik meg. Göran Rystad: Kriegsnachrichten 
und Propaganda während des Dreissigjährigen Krieges. Die Schlacht bei Nördlingen in den gleich-
zeitigen, gedruckten Kriegsberichten. Lund 1960. 267. 

47 Mika Sándor: Richelieu bibornok-miniszter befolyása Francziaországra és Európára. Kolozs-
vár 1879.; Carrillo Alfonz jezsuita-atya levelezése és iratai (1591-1618). Kiad. Veress Endre. (Magyar 
Történelmi Emlékek I.: Okmánytárak XXXII.) Bp. 1906. 712. (Mutató) 

48 Richelieu bíboros levele titkárának, M. Bouthillier-nek. Mouchy, 1635. április 30. Lettres IV 736. 
49 Pázmány Péter Összegyűjtött Levelei. I—II. S. a. r. Hanuy Ferenc. Bp. 1910-1911. II. 245. 
50 Diego Saavedra Fajardo bajorországi spanyol követ levele Onate grófnak, Madrid rendkívüli 

bécsi követének. Stuttgart, 1635. március 23. L. Tibor Monostori: Très cartas inéditas en el Archivo 
de Estado de Viena. In: Diego Saavedra Fajardo: Rariora et Minora. Est. José Luis Villacanas Ber-
langa. Murcia 2008. 311-312. 

51 A spanyol-francia rivalizálás és Franciaország törökbarát politikája Saavedra Fajardo 1640-
ben Münchenben kiadott emblémáskönyvének és fejedelemtükrének (Idea de un principe politico 
christiano representada en cien empresas. Ed. Sagrario López. Madrid 1999.) rendszeres témáját ké-
pezi. Saavedra Fajardo a spanyol korona itáliai dominanciáját és az Ausztriai Ház ottani erejét és 
fennhatóságát (Potencia Austriaca) közel azonos értelemben használja. (Empresa 45., 542. és Em-
presa 95., 984.) 

52 Vö. pl. Jan Paul Niederkorn: Reichsitalien und der Kaiserhof im Zeitalter der Hegemonie 
Spaniens 1559-1659. In: Italia - Austria. Alla ricerca del passato comune. A cura di Paolo Chiarini -
Herbert Zeman. Roma 1995. 59-71. 



befolyásolta az is, hogy Európa melyik államában (Londonban, Hágában, Ná-
polyban, Bécsben vagy máshol) használták. 

A fentiekből következik, hogy az „ausztriai" és az „Ausztriai Ház" fogal-
mak jelentését — azok 16-17. századi, sokrétű, sőt gyakorta változó jelentés-
tartalma miatt — minden egyes alkalommal alaposan meg kell vizsgálni, még-
pedig nemcsak a korabeli forrásokat, de az újabb kori történetírókat olvasva is, 
hiszen többek között jelenthet „a keleti Habsburgok államaihoz tartozót" vagy 
a „Spanyol Monarchiához tartozót", de „össz-Habsburg", „össz-ausztriai" érte-
lemben is megjelenhet. 

Erőviszonyok a Spanyol Monarchia és a közép-európai Habsburg Monarchia 
között 1600 körül 

Az „ausztriai" és az „Ausztriai Ház" terminusok mindenkori jelentésének 
értelmezését megkönnyíti a két Habsburg-ág államkonglomerátuma, a Spanyol 
Monarchia53 és a közép-európai Habsburg Monarchia54 európai hatalmi súlyá-
nak meghatározása, illetve azok összehasonlítása, amely egyben szilárd alapo-
kat biztosíthat Spanyolország közép-európai befolyásának vizsgálatakor. A ko-
ra újkorban (miként a 21. században) egy állam erejét döntő módon meghatá-
rozta földrajzi kiterjedtsége és népessége, a fennhatósága alatt álló terület gaz-
dasági ereje, a rendelkezésére álló bevételek nagysága és a bevethető hadsereg 
létszáma. 

Bár pontos adatok nem állnak rendelkezésre, Spanyolország európai terü-
letei55 1600 körül mintegy 825 ezer négyzetkilométert tettek ki,56 a közép-euró-

53 A Pireneusi-félsziget-határain messze túlterjeszkedő Spanyol Monarchiát a korban és a mo-
dern kori történetírás szóhasználatában Spanyolországnak is nevezik. Itt a két forma egymást he-
lyettesítő értelmű. 

54 A keleti Habsburgok államegyüttesének egyetlen szókapcsolattal vagy körülírással való meg-
ragadási kísérletének utóbbi eredményei közül említendők a Habsburg Birodalom, a Habsburg Mo-
narchia, a zusammengesetzte Habsburgermonarchie, azaz az összetett Habsburg Monarchia kifejezé-
sek, amelyek közül újabban az utóbbi terjedt el leginkább. (Az egyik legújabb nemzetközi összefogla-
lás: Thomas Winkelbauer: Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Undertanen des Hauses 
Habsburg im konfessionellen Zeitalter, 1522-1699. 1-2. Wien 2003. főként 1. passim, ill. a magyar 
irodalomból Pálffy G.: A Magyar Királyság i. m. 1078-1081. és Uő: The Kingdom of Hungary and the 
Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century. New York 2009.) Európában más államokra, így Spa-
nyolországra is használják az összetett monarchia (zusammengesetzte Monarchie, monarquía com-
puesta) kifejezést, utóbbit pl. Bartolomé Yun: Marte contra Minerva. El precio del imperio espanol 
1450-1600. Barcelona 2004. 325, ill. vö. még J. H. Elliott: A Europe of Composite Monarchies. Past 
and Present 117. (1992) 48-71. és a magyar irodalomból Sashalmi Endre-. A nyugat-európai államfej-
lődés vázlata (1000-1700). (Pannonica kiskönyvtár) Bp. 2006. főként 83-156. 

50 A Pireneusi-félsziget egésze és a dél-francia Roussillon, a Nápolyi és Szicíliai Királyság, a Mi-
lánói hercegség, a mai Belgium területével nem teljesen egyező (többek között a Liége-i érsekséget 
nem, de a Luxemburgi Grófságot és a később Franciaországhoz került területeket, így például Ar-
tois-t is magában foglaló) Spanyol Németalföld és a Burgund Grófság. 

56 A Pireneusi-félsziget Roussillonnal együtt mintegy 600 ezer km2, Spanyolország itáliai területei 
mintegy 170 ezer km2, Spanyol Németalföld területe mintegy 40 ezer km2, a Burgund Grófság 15 ezer 
km2. Az adatokra 1. Histoire militaire de la France. I—III. Ed. Philippe Contamine. Paris 1992. I. 304. 

57 Alsó- és Felső-Ausztria, Belső-Ausztria, Elő-Ausztria, a Cseh Korona országai (Csehország, 
Morvaország, Szilézia, Alsó- és Felső-Lausitz), valamint a Magyar-Horvát Királyság. 

58 A négy osztrák terület mintegy 110 ezer km2, a Cseh Korona országai és a Magyar Királyság 
120-120 ezer km2. Az adatokra: Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 1. 29. 
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59 Spanyolországra a becslések rendkívül nagy szórást mutatnak. E tanulmány szerzője leg-
alább 7,5 millió fővel számol, Portugáliában 1, Itáliában kb. 4 millió fővel. Németalföld 3 milliós la-
kossága ekkor kb. fele-fele arányban oszlott meg a holland Egyesült Tartományok és Spanyol Német-
alföld között. A Burgund Grófságban legfeljebb félmillióan lakhattak. L. Histoire militaire i. m. 305.; 
Paolo Malanima: A Declining Economy: Central and Northern Italy in the Sixteenth and Seven-
teenth Centuries. In: Spain in Italy. Politics, Society, and Religion 1500-1700. Ed. Thomas James 
Dandelet - John A. Marino. Leiden-Boston 2007. 387.; Angus Maddison: Statistics on World Popu-
lation, GDP and Per Capita GDP 1-2006 AD. http://www.ggdc.net/maddison/ (Utolsó frissítés: 2009. 
március, utolsó megtekintés: 2009. augusztus 25.) 

60 Alsó-Ausztriában 600 ezren, Felső-Ausztriában 300 ezren, Belső-Ausztriában 1 millió 60 ez-
ren, Tirolban és Vorarlbergben 430 ezren, a Cseh Korona országaiban (Alsó- és Felső Lausitzcal) kb. 
3 millióan, a megmaradt Magyar Királyság területén 1,8 millióan éltek. Winkelbauer, T.: Stände-
freiheit i. m. 1. 14. Az 55, 57, 58. és 59. jegyzet adatait vö. Winkelbauer munkájában a 16. század 
közepi adatokkal: 23. 

61 Angus Maddison: Contours of the World Economy, 1-2030 AD. Essays in Macroeconomic 
History. Oxford 2007.; Jan Luiten van Zanden: Cobb-Douglas in pre-modern Europe. Simulating early 
modern growth. In: The Long Road to the Industrial Revolution. Leiden 2009. (Megjelenés alatt.) A 
„nemzeti" itt „hazait" jelent, az adatok a mai államok egykori területeire vonatkozó becslések. 

62 Saját becsléseink Robert Cfarson] Allen: Economic structure and agricultural productivity in 
Europe 1300-1800. European Review of Economic History 4. (2000) 1 -25 , Maddison, A.: Statistics i. 
m. és Van Zatiden, J. L.: Cobb-Douglas i. m. adatai alapján. Figyelemreméltó, hogy Spanyolország 
egyes, a Német-római Császárságon belül fekvő területei (Spanyol Németalföld és a Burgund Gróf-
ság) és az osztrák örökös tartományok közel azonos gazdasági erőt képviseltek. 

63 Mauricio Drelichman - Hans-Joachim Voth: The Sustainable Debts of Philipp II. A Recon-
struction of Spain's Fiscal Position 1560-1598. Working Paper at the University of British Colombia, 
Canada 2008. 11.http://mauricio.econ.ubc.ca/research.html (Utolsó megtekintés: 2009. augusztus 25.) 

64 Saját becslésünk a Magyarország története. Főszerk. Romsics Ignác. Bp. 2007. 330. (a fejeze-
tet Pálffy Géza írta) és Peter Rauscher: Reiche Fürsten - armer Kaiser? Die finanziellen Grundlagen 
der Politik Habsburgs, Bayerns und Sachsens im Vorfeld des Dreißigjährigen Krieges. In: Plus Ultra. 
Die Welt der Neuzeit. Hrsg. Friedrich Edelmayer - Martina Fuchs - Georg Heilingsetzer - Peter 
Rauscher. Münster 2008. 250-256. adatai alapján. 

65 Váltóárfolyam itt: egy dukát (11 real) 110 krajcár, 1 rajnai forint 60 krajcár. (A tallér 90, az 
escudo 100 krajcár). 

66 Saját becslésünk Parker, G. : The Military Revolution. Military innovation and the rise of the 
West 1500-1800. Cambridge 1988. 45. és 171. 3. jegyz, ill. Parker, G.: The Army of Flanders i. m. 
271-272. adatai alapján. Parker számításai szerint az 1620-as évek közepén (a hadsereg létszáma fel-
ső határának 150 ezer főt véve) 70 ezer katona lehetett Spanyol Németalföldön 30 ezer Itáliában, 20 
ezer Spanyolországban, 20 ezer Németországban és 10 ezer Portugáliában. 

67 Becslés Bérenger, J. : Histoire i. m. 277. alapján. A tizenöt éves háború idején a „keresztény 
hadseregben" legalább 50 ezer, reguláris csapatban szolgáló katona (10 ezer magyar, 20 ezer [itáliai, 
vallon, cseh, német] császári [„birodalmi"], 20 ezer erdélyi) lehetett, hozzájuk segédcsapatok csatla-
koztak. Nehéz pontosan megállapítani, közülük mennyit fizetett közvetve vagy közvetlenül a császár. 



Összegezve a fenti számadatok tanulságait: az Ausztriai Ház spanyol fő-
ágának európai területei III. Fülöp uralkodásának harmadik évében, 1600-ban 
négyzetkilométerben, lakosságszámban és gazdasági teljesítményben mintegy 
két-két és félszeresen, pénzügyi bevételeiben legalább négyszeresen, szárazföl-
di katonai potenciáljukban körülbelül háromszorosan mülhatták felül az oszt-
rák oldalágéit. A különbségek — ezt szintén fontos kiemelnünk — Spanyolor-
szág amerikai, afrikai és ázsiai területei (és az azokról származó bevételek, így 
az Indiákról68 érkező nemesfémek) nélkül69 és az (Európában és azon kívül állo-
másoztatott) spanyol és az osztrák hadiflotta összehasonlítása nélkül értendők. 
A képet számos más tényező árnyalhatja: a katonai infrastruktúra jellege és 
színvonala, a gazdaság és a külkereskedelem szerkezete, a hadi és egyéb kiadá-
sok és az adósságszolgálat. 

Az európai spanyol hegemónia jellege 

Ha a mechanikus összehasonlítás értelme meg is kérdőjelezhető, azt, hogy 
az Ausztriai Ház által kormányzott országokon belül Spanyolország száz éven 
keresztül jelentős vagy nyomasztó túlsúlyban volt a közép-európai Habsburg 
Monarchiával szemben, kevés szerző vonja kétségbe.70 A Spanyol Monarchia 
európai hegemóniájának és vezető szerepének (illetve az irodalomban különbö-
ző módon megjelenő formáinak: a spanyol birodalomnak,71 a kontinens nagy ré-
szére kiterjedő „spanyol rendszernek",72 a spanyol imperializmusnak,73 a „spa-

A birodalmi seregről (Reichsheer) és a harmincéves háborút kővetően az állandó hadsereg kezdeteiről 
1. Jean Nouzille: Les impériaux aux XVIIe et XVIIIe siècles. In: La révolution militaire en Europe 
(XVe - XVIIIe siècles). Dir. Jean Bérenger. Paris 1998. 65-102. A tizenöt éves háború során a Kár-
pát-medence területén harcoló keresztény sereg és a spanyol németalföldi sereg létszáma és összeté-
tele hasonló volt. Vö. Parker, G.: The Army of Flanders i. m. 42. 

68 A kor jellegzetes szóhasználatában Indiáknak (las Indias) nevezték Spanyolország tengeren-
túli területeit. 

69 Itt a közvetlenül a királyi kincstárba jutó nemesfémszállítmánnyal számolva, mert a nemes-
fémimport máshova (pl. a főnemeseknek) jutó részéből (pl. adókon keresztül) az uralkodó is igen je-
lentős hasznot húzott. 

,u Robert Kann szerint az osztrák ág csak az 1659. évi francia-spanyol pireneusi béke után és 
Spanyolország erőteljes hanyatlásával vált a spanyol ággal egyenrangú partnerré. Robert A. Kann: A 
History of the Habsburg Empire 1526-1918. Berkeley-Los Angeles-London 1974. 28-29. Jean Bé-
renger többször felteszi a kérdést, hogy az osztrák Habsburg Monarchia Spanyolország szatellit-
állama volt-e: Bérenger, J.\ Histoire i. m. 236., 251. Vö. még Adam Wandruszka: Das Haus Habsburg. 
Die Geschichte einer europäischen Dynastie. Wien-Freiburg-Basel 1978. 111-136. és Gonda I. -
Niederhauser E.: A Habsburgok i. m. 51., 70. 

71 Vö. R. B. Merriman: The Rise of the Spanish Empire in the Old World and the New. 1-4. 
New York 1962. 

'2 Főként az angolszász historiográfiában, de magyar szerzőnél is előfordul a fogalom: Peter 
Brightwell: The Spanish system and the twelve years' Truce. The English Historical Review 89. 
(1974) 270-292.; R. A. Stradling: Europe and the Decline of Spain. A Study of the Spanish System, 
1580-1720. London 1981.; Giovanni Muto: The Spanish System: Centre and Periphery. In: Economic 
Systems and State Finance. Ed. Richard Bonney. Oxford 1995. 231-259. Richelieu „csak a spanyol 
systemát akarta megbuktatni s helyébe a franczia catholicus systemát tenni...": Szilágyi Sándor: I. 
Rákóczy György és a diplomáczia. (Értekezések a történelmi tudományok köréből 7/V) Bp. 1878. 18. 

73 Használja a kifejezést többek között Geoffrey Parker (Parker, G. \ The Army of Flanders i. m. 
287.) és Jean Bérenger (Bérenger; J.\ Histoire i. m. 291., 307.) is. 



nyol hálózatnak"74) alapját a mellette érvelők szerint ugyanaz jelentette, ami a 
spanyol államot a keleti testvérág fölé emelte. Nyugat- és Dél-Európa nagy, ter-
mészetes földrajzi-történelmi régiói {Anglia, Gallia, Hispania, Germania, Ita-
lia15) közül, ahol a korabeli (és a mai) európai népesség kétharmada-háromne-
gyede lakott, a korban egyedül Gallia lehetett Hispania kihívója. Angliát az eu-
rópai átlagnak megfelelő népsűrűsége és gazdasági ereje ekkor középhatalom-
má tette, a kontinens belső területein csekély befolyása volt.76 A korabeli Italia 
és Germania politikailag rendkívül megosztott volt, előbbi területének felét 
közvetve Madridból igazgatták, míg utóbbit a vallási ellentétek is megakadá-
lyozták az egységes fellépésben és ebben a korban az öt nagy régió közül a gaz-
daságilag legkevésbé fejlettnek számított.77 

A Spanyol Monarchia európai terület-együttese tehát több mint másfélszer 
akkora volt korszakunkban, mint a mai Spanyolország, a Francia Királyság terü-
lete ellenben a mai Franciaországénak a kétharmadát tette ki.78 1600 körül utób-
bi 18,5 milliós lakosságával jelentősen felülműlta a Spanyol Monarchiát, de nem 
rendelkezett komolyabb gyarmatokkal és nemesfém-kapacitással, a valláshábo-
rúk és a politikai centralizáció-integráció hiánya pedig megnehezítette meglévő 
erőforrásai hatékony kihasználását.79 A harmincéves háborúba való 1635. évi be-
lépését követő katonai kudarcok jelezték ezt a gyengeséget, és csak az 1630-as 
évek végére tudott olyan hadsereget felállítani, amely egyenlő eséllyel szállt 
szembe a spanyol haderővel, és amely nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy Párizs 
szövetségesi rendszer kiépítése nélkül tudjon ellent állni Spanyolország hegemo-
nikus törekvéseinek, sőt annak dominanciáját képes legyen megtörni.80 

E magyarázat szerint a Spanyol Monarchia európai hegemóniája szükség-
szerű volt: túl nagy, túl erős, túl gazdag volt, hadserege és hadigépezete túl ha-
tékonnyá és kiforrottá81 vált ahhoz, hogy ne töltse be ezt a szerepet, annak elle-

74 Friedrich Edelmayer ezt a fogalmat (spanische Netzwerk) II. Fülöpnek a Német-római Csá-
szárság területén kiépített klientúra-rendszerére érti. Edelmayer, F.: Söldner und Pensionäre i. m. 

75 A 16-17. századi térképeken igen gyakran a dinasztikus-politikai viszonyokat és határokat fi-
gyelmen kívül hagyva (pl. Itáliát egységesként, a Burgund Grófság területét Franciaország, az oszt-
rák örökös tartományokat Németország részeként, kiemelés nélkül megjelenítve) ábrázolják az öt ré-
giót. L. pl. Plihál Katalin - Hapák József: Európa térképei, 1520-2001. Bp. é. n. 

7b Más hivatkozás nélkül a korabeli és mai demográfiai és gazdasági adatokra 1. Maddison, A.: 
Statistics. 

' ' A kora újkori angliai, itáliai, spanyol és németalföldi gazdaságokról jóval pontosabb adatok 
állnak rendelkezésre, mint a mai Franciaország, Németország és más államok egykori területeiről. A 
szórt adatok arra engednek következtetni, hogy Németország legalább egy mutatószám (az egy főre 
jutó bruttó „nemzeti" össztermék) tekintetében elmaradt a többi nagy régiótól. 

78 Franciaország területe 1559-ben 460 ezer km2 volt. Histoire militaire i. m. 304. 
79 IV Henrik francia király (1589-1610) uralkodása alatt Franciaország (ideiglenesen) jelentő-

sen megerősödött. Michael J. Hayden: Continuity in the France of Henry IV and Louis XIII: French 
Foreign Policy, 1598-1615. The Journal of Modern History 45. (1973) 1-23. 

80 1635-ben Franciaország egyszerre három fronton támadta meg Spanyolországot, ám az Al-
pokban található stratégiai átjáró-völgy (Valtelina) elleni, a spanyol németalföldi és az észak-itáliai 
bevetés is kudarcot vallott. 1636-ban a spanyol németalföldi hadsereg császári támogatással visszatá-
madott, és Franciaország az összeomlás szélére került. Parker, G. : Thirty Years' War i. m. 149-152. 

81 A spanyol haderőről 1. Parker, G.: The Army of Flanders i. m.; Uő: The Military Revolution i. m.; 
Stradling, R. A.: The Armada of Flanders. Spanish Maritime Policy and European War, 1568-1668. 
Cambridge 1992.; Glete, J.: War and the State i. m. Arról, hogy a spanyol hadszervezet jelentősen 



nére, hogy a spanyol rendszer széttöredezettsége, területeinek széttagoltsága 
és a közöttük lévő nagy távolságok könnyen támadhatóvá tették. Egyetlen má-
sik korabeli állam sem volt képes ilyen mértékben beavatkozni más államok 
belügyeibe és a maga képére formálnia más államok belpolitikai viszonyait. 
Madrid befolyása nemcsak a bécsi Habsburg-udvarban és a birodalmi gyűlése-
ken volt nagyságrendekkel nagyobb, mint a császáré és a birodalmi rendeké a 
hispán fővárosban, de Rómában és Párizsban is döntő szava volt politikai kér-
désekben. A francia vallásháborúkba való fülöpi beavatkozásokkal, majd a 
franciaországi lázadások folyamatos támogatásával az 1630-as évekig nem állít-
ható szembe eredményes francia akció Spanyolország belső meggyengítésére.82 

Nápolyi, szicíliai, lombardiai területei és hadiflottája miatt a spanyol dominan-
cia Itáliában különösen erős volt, azt szövetségesei és kliensállamai (Genova, 
Parma, Modena) is támogatták és erősítették. 

A szárazföldi spanyol seregek a harmincéves háború végéig őrizték évszá-
zados veretlenségük mítoszát. A statisztikai mutatókat és a korabeli politika-
történetet tekintve nehéz válaszolni arra a kérdésre, melyik spanyol uralkodó 
birodalma volt erősebb a 16-17. században: II. és III. Fülöp jóval nagyobb terü-
leteket irányított és jóval nagyobb bevételek felett rendelkezett, mint V Károly 
császár,83 ellenben nem birtokolták a német-római császári címet, és időközben 
Hollandia függetlenné vált, majd Angliával együtt jelentősen megerősödött. V 
Károly zsoldosai 1527-ben Rómát dúlták fel (Sacco di Roma), II. Fülöpéi az 
1590-es évek elején Párizst tették „spanyolok, vallonok és nápolyiak fellegvárá-
vá".84 III. Fülöp katonáinak ezrei 1620-ban Prágában és környékén fosztogat-
tak és végeztek mészárlást.85 A modern kori történetírásban gyakran idézett 
mondatot („Isten spanyol és a mi nemzetünk mellett áll ezekben a napok-
ban."86) azonban IV Fülöp államminisztere, Olivares gróf-herceg írta le az 
Ausztriai Ház 1625. évi „csodaévében".87 

megelőzte a korát a magyar irodalomból 1. még : Czigány István : Reform vagy kudarc? Kísérletek a 
magyarországi katonaság beillesztésére a Habsburg Birodalom haderejébe 1600-1700. Bp. 2004. 
35-37. és Parker, G.: Thirty Years' War i. m. 204. 

82 A 16. század második felére 1. Histoire de la France i. m., különösen 86. A 17. század első fe-
lére 1. Elliott, J. H.: El conde-duque i. m. A bécsi spanyol pártra vö. iß. Hiller István: Pázmány Péter 
és a Habsburg-diplomácia. In: Pázmány Péter és kora. Szerk., Hargittay Emil. Bp. 1998. 141-147. 

83 Ez adódott az amerikai földrész teljes meghódításából, a Portugál Királyságnak és gyarmatainak 
Spanyolországhoz csatolásából, a nemesfémimportnak az 1560-as évektől kezdődő meredek emelkedésé-
ből és új adófajták kivetéséből. 

84 A La Satyre Ménippée de la vertu du Catholicon d'Espagne, 1594-ben megjelent katolikus- és 
spanyolellenes francia röpiratot idézi: Histoire de la France i. m. 86. Az 1580-1590-es évek fordulóján 
a francia vallásháborúk egy szakaszában több évre spanyol helyőrség települt Párizsba. 

85 Nevezetesen a fehérhegyi csata után. Julius Krebs: Die Schlacht am Weissen Berge bei Prag 
(8 November 1620) im Zusammenhänge der kriegerischen Ereignisse. Breslau 1879. 129.; Olivier 
Chaline: La bataille de la Montagne Blanche (8 novembre 1620). Un mystique chez les guerriers. Pa-
ris 2000. 191-213. 

86 Gaspar de Guzmán, Olivares grófja és 1624/25-től Sanlúcar la Mayor hercege (Olivares 
gróf-herceg, 1622 és 1643 között IV Fülöp államminisztere) Gondomar grófnak, londoni spanyol kö-
vetnek. H. n., 1625. július 3. Idézi: Elliott, J. H.: El conde-duque i. m. 275. 

87 „Annus mirabilis", hiszen az az esztendő többek között a németalföldi Breda sikeres ostro-
mának, a brazíliai Bahía hollandoktól való visszahódításának, az angolok sikertelen cádizi támadásá-
nak, valamint Franciaország és Savoya sikertelen genovai támadásának éve volt. 



A Spanyolország hegemóniáját fel sem tételezők, illetve a „látványos kül-
politikát"88 folytató állam tényleges dominanciáját tagadók a világbirodalom 
nagyságán, frontvonalainak nagy számán túl elsősorban a pénzügyi nehézsége-
ket, az eladósodást és a gyakori államcsődöket (1557, 1560, 1575, 1596, 1607, 
1627, 1647), a kegyencrendszert és az uralkodók tehetségtelenségét, valamint a 
gazdasági hanyatlást említik. Az újabb kutatásokból arra lehet következtetni, 
hogy az utóbbi érvek jelentős részben megalapozatlanok. 

II. Fülöp korában Madrid tudatosan és fenntarthatóan kezelte adósságait. 
A 16. század második felében a spanyol állam költségvetésének elsődleges 
egyenlege mindvégig pozitív maradt, és az adósságszint emelkedésére annak to-
vábbi növelésével válaszolt. Az utolsó államcsődöt leszámítva nem intézmé-
nyi-strukturális okok, hanem a Spanyolországot hirtelen ért külpolitikai sok-
kok és támadások miatt döntött úgy Madrid (valószínűleg hitelezőivel egyetér-
tésben, illetve az anyaországi adóemelés kikényszerítése miatt), hogy átüteme-
zi adósságait. II. Fülöp a szoros koalícióba szerveződött bankárokkal hosszú 
távú együttműködést alakított ki, és a Spanyol Monarchia költségvetési terve-
zése II. Fülöp uralkodása idején feszesebb volt, mint Nagy-Britanniáé a 18. szá-
zad első felében.89 Az államcsődök és az eladósodás elleni védekezés formáinak 
összehasonlítása után nehéz megállapítani, hogy nagyobbak voltak-e ekkor a 
spanyol király pénzügyi nehézségei, mint Párizséi, a szász választófejedeleméi 
vagy a bécsi udvaréi a 16. század utolsó évtizedeiben és a 17. század első felé-
ben.90 

Az Angliában, Franciaországban, Itáliában, a Német-római Birodalom-
ban, a Spanyol Monarchiában és máshol kialakult kegyencrendszerek között 
csekély különbség fedezhető fel.91 Az uralkodói képességek vizsgálatát az euró-
pai validók intenzív politikai és államigazgatási tevékenysége teszi csekély fon-
tosságúvá, ám azokat a levéltári és egyéb források szűkössége is megnehezíti. 
Ismert, hogy IV Fülöp és XIII. Lajos kegyencei, Olivares gróf-herceg és Ri-
chelieu bíboros szellemi teljesítményben, stratégiaalkotásban és a politikai ké-
pességek terén egyenrangúak voltak. 

A kasztíliai mezőgazdaság és a Pireneusi-félsziget gazdasága valóban ha-
nyatlott a 17. században, de (csak az egy főre jutó gazdasági kibocsátás mutató-
számát tekintve) nem jobban, mint Észak- és Közép-Itália területeié vagy Len-
gyelországé.92 A gazdaság minden szektorára és a félszigetnek a kasztíliai terü-
leteken (így a különösen erős hanyatlást mutató mai O- és Új-Kasztília, illetve 

88 Anderle A.: Spanyolország története i. m. 76. 
Hy Drelichman, M. - Voth, H-J.: The Sustainable Debts i. m.; Uők: Lending to the Borrower from 

Hell: Debt and Default in the Age of Philip II, 1556-1598. Working Paper at the University of Colum-
bia, Canada 2008.L. 63. jegyz. (Utolsó megtekintés: 2009. augusztus 25.) 

90 Richard Bonney. The King's Debts: Finance and Politics in France 1589-1661. Oxford 1981. 
Benne az 1598., 1648. és 1661. évi francia államcsődök elemzésével. Vö. még Rauscher, P.: Reiche 
Fürsten i. m. 

91 I. A. A. Thompson: The Institutional Background to the Rise of the Minister-Favourite. In: 
The World of the Favourite. Ed. J. H. Elliott - L[aurence] W B. Brockliss. New Haven-London 1999. 
13-25., ill. uo. Elliott bevezetője: 1-10. 

92 Malanima, P.: A Declining Economy i. m.; Van Zanden, J. L.: The Long Road i. m. 3. sz. táb-
lázat. 



Extremadura tartományokon) kívüli régióira kiterjedő vizsgálatok azt mutat-
ják, hogy a 16. század végére az egy főre jutó spanyol (ebben az esetben a mai 
Spanyolország korabeli területére vonatkozó) bruttó „nemzeti" jövedelmet 
csak (a jelentős mértékben spanyol fennhatóság alatt álló) Itáliáé és Németal-
földé előzte meg, és az már 1500-ban is igen magas szinten állt.93 A 16. századi 
spanyolországi gazdasági stagnálás vagy csekély növekedés után az 1590-es 
évektől komoly visszaesés következett be, ám ez a magas kiinduló szint és az 
egyes országok közötti legtöbbször kis mértékű gazdasági növekedési vagy 
csökkenési különbségek miatt csak késve jelentkezett valóban égető, a belső po-
litikai fejlődésre és a külpolitikára is nagymértékben ható tényezőként. 

A 17. századi spanyol politikai elit tudatában volt a gazdasági és kereske-
delmi hanyatlásnak és igen sok, kormányzati szintről kiinduló kísérlet történt 
a kedvezőtlen folyamatok visszafordítására, a bel- és a külgazdaságban egy-
aránt. Utóbbira példa a hollandok elleni gazdasági jellegű hadviselés, amely 
már a 16-17. század fordulóján megkezdődött. 1624-ben holland mintára keres-
kedelmi társaságot állítottak fel Sevillában (Almirantazgo), és a balti-tengeri 
kereskedelem feletti befolyás megszerzésére is lépések történtek a Német-ró-
mai Császárságon keresztül. Ezek az intézkedések jelentős megterhelést jelen-
tettek a hollandoknak, és elképzelhető, hogy a spanyol gazdasági hanyatlás 
1621-ben, a tizenkét éves béke lejártával és a spanyol-holland háború fellángo-
lását követően állt meg egy időre.94 

A korabeli világválság korában95 számos tényező eredményezte azt, hogy a 
spanyol birodalom ereje 1640 után látványosan megrendült. Hollandia, majd 
Anglia rendkívül gyors gazdasági (és katonai, világkereskedelmi) felemelkedé-
se, a Francia Királyság belső centralizációja, integrációja és megerősödése, had-
sereglétszámának robbanásszerű emelkedése éppúgy hozzájárult ehhez, mint a 
spanyol rendszer gerincét jelentő Spanyol Út végleges meggyengülése, az anya-
ország lakosságának stagnálása,96 az 1630-as évek végétől a monarchia külön-
böző területein kirobbanó felkelések97 és a nemesfém-szállítmányok szintén ek-
kor kezdődő látványos csökkenése, és ezen tényezőknek a gazdasági visszaesés-

93 Carlos Aluarez-Nogal - Leandro Prados de la Escosura: The decline of Spain (1500-1850): 
conjectural estimates. European Review of Economic History 11. (2007) 319-366. 

94 Israel, J. I.: The Dutch Republic i. m., különösen 86-95.; Miroslav Hroch: Wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Voraussetzungen des Dreißigjährigen Krieges. (Einige Überlegungen zu einem offenen 
Problem) In: Krieg und Politik 1618-1648. i. m. 147-148.; Parker, G: Thirty Years' War i. m. 104. 

95 A 17. század globális (szinte az összes lakott földrészre kiterjedő, az 1640-es évekre koncent-
rálódó, elsősorban Európában és Kínában dokumentálható, mindenekelőtt klimatikus tényezőkkel, 
végeredményben a Nap lecsökkent energia-kibocsátásával és vulkánkitörésekkel indokolt, demográfi-
ai, politikai, hadügyi természetű) válságáról újabban 1. Parker, G. : Crisis and Catastrophe: The Global 
Crisis of the Seventeenth Centuiy Reconsidered. The American Historical Review 113. (2008) 1053-
1079. Parker Le Roy Ladurie klímatörténész nyomán 17. század közepi „hiper-kisjégkorszakról" ír, 
amely valószínűleg hangsúlyosan érintette a Mediterráneum területét is. Uo. 1077. 

9e A kivándorlás és az anyaországi muszlim eredetű keresztény lakosság (moriscos) kiűzése 
(1609-1614) is hozzájárult ahhoz, hogy Spanyolország lélekszáma alig, míg vetélytársaié nagymér-
tékben nőtt a 17. században. 

97 Portugáliában és Katalóniában 1640-ben, Andalúziában 1641-ben, majd az évtized végén, Va-
lenciában és Aragóniában 1646-ban, Nápolyban és Szicíliában 1647-ben, Navarrában és Spanyol-Né-
metalföldön 1648-ban, Murciában és Galíciában 1650-ben kezdődtek kisebb vagy nagyobb jelentősé-
gű felkelések és zavargások. 



sel való időbeli egybeesése.98 A bukást (a 16. század eleji felemelkedésnél is) lát-
ványosabbá tette, hogy Portugália elszakadásával, majd a Burgund Grófság el-
vesztésével és a spanyol örökösödési háború következtében Spanyolország egy 
évszázad alat t európai területeinek 40 százalékát elveszítette, miközben Fran-
ciaország területe jelentős mértékben megnőtt.99 

A történetírásban újra és újra visszatérő jelenség a modern kori párhuza-
mok felállítására való törekvés, a kora újkori politika-, gazdaság- és hadtörté-
netben a 16-17. és a 20-21. századi államközi és az egész világra kiterjedő ha-
talmi viszonyoknak, a nagyhatalmak külpolitikájának és az azokra adott vála-
szoknak az elemzése, a gazdasági, demográfiai, katonai, technológiai fölényt 
adó tényezőknek a vizsgálata, és a sokszor a historiográfia tudományos mód-
szereitől idegen eszközökkel élő kutatások eredményeinek értékelése. 

Az összehasonlítás egyik lehetséges eredménye, hogy a 16-17. századi ke-
resztény Európában a Spanyol Monarchiának (gazdasági ereje, hadi kiadásai-
nak nagysága, fejlett hadszervezete, nemesfémimportja és a lehetséges európai 
vetélytárs-régiók, Italia, Germania, Anglia és Németalföld megosztottsága, át-
meneti gyengesége vagy kicsi mérete miatt) egyedül Franciaország lehetett esé-
lyes kihívója a hegemóniáért folytatott küzdelemben - ha az Oszmán Birodal-
mat nem tekintjük európai hatalomnak (is). 

Hasonlóképpen, amennyiben az Egyesült Államok mai szuperhatalmi stá-
tusának az az alapja, hogy egy viszonylag nagy területi kiterjedés és egy vi-
szonylag magas népességszám viszonylag erős politikai centralizációval és in-
tegrációval, kora (abszolút mértékben) egyik legnagyobb100 gazdaságával és ko-
ra legerősebb hadseregével és hadi infrastruktúrájával párosul, és ha ezeknek a 
tényezőknek négyszáz évvel korábban is döntő jelentőségük volt, akkor logikus 
a következtetés, hogy a keresztény Európa szuperhatalma V Károly halála 
után (elsősorban 1560 és 1640 között, Franciaország gyengeségének, Hollandia 
és Anglia erőgyűjtésének időszakában) mintegy 100 évig a Spanyol Monarchia 
volt. A felületesnek ható összehasonlítás elvégzését indokolja, hogy az angol-
szász történetírás (kimondatlanul, de 20. századi példákat rendszeresen hasz-
nálva) már kísérletet tett Spanyolország szuperhatalmi státusa külpolitikai vo-
natkozásainak összetett elemzésére.101 

98 A spanyol dekadencia kezdőpontját és kifejlődését a korábban gondoknál későbbre tevők, 
vagy a korábbi álláspontot átgondolok vagy raegkérdőjelezők pl. Michel Devèze:,L'Espagne de Phi-
lippe IV (1621-1665) („Siècle d'or et de misère"). 1-2. Paris 1970. különösen 2. 545-556.; Henry 
Kamen: The Decline of Spain: A Historical Myth? Past and Present 81. (1978) 24-50. Vö. még 
Jan-Paul Niederkorn: Die europäischen Mächte und der „Lange Türkenkrieg" Kaiser Rudolfs II 
(1593-1606). (Archiv für österreichische Geschichte 135.) Wien 1993. 183-255,- a tizenöt éves hábo-
rút tárgyaló monográfia Spanyolországgal foglalkozó fejezete, benne az Ausztriai Ház két ága közötti 
kapcsolatokat is elemző historiográfiai kitekintésekkel: 183-186., 214-216. Immanuel Wallerstein, 
Fernand Braudel és Paul Kennedy véleményét röviden bemutatja Arno Strohmeyer az általa szer-
kesztett kötétben: Der Briefwechsel zwischen Ferdinand I., Maximilian II. und Adam von Diet-
richstein 1563-1565. Wien-München 1997. 109-110. és 116. 

99 Vö. Schilling, H.: Aufbruch und Krise i. m. 460. 
100 Az Egyesült Allamok bruttó nemzeti összterméke az Európai Unióénál mintegy harminc 

százalékkal alacsonyabb (2008.) 
101 Geoffrey Parker a The Grand Strategy of Philipp II. (New Haven-London 1998.) című köny-

ve egyes oldalain a 20. századi diktátorokkal hasonlította össze II. Fülöpöt. Az 1560-as években mu-



A törökkérdés a Madrid és Bécs közötti kapcsolatokban és azok magyar vo-
natkozásai 

A Spanyol Monarchia száz éven át tartó, bemutatott szuperhatalmi státu-
sának valósága mellett számos érv szól. Közép-európai és magyarországi beha-
tóbb vizsgálatának értelmét azonban megkérdőjelezheti az az állítás, hogy az 
önmagában is igen erős közép-európai Habsburg Monarchia központi területei-
től keletre, az Oszmán Birodalom és a Német-római Császárság határán, Mad-
ridtól mintegy 2000 kilométerre elhelyezkedő Kárpát-medence államaira mind-
ez igen kevés hatással volt. A témára vonatkozóan ez ideig meglehetősen sze-
rény érdeklődést mutató magyar historiográfia és hispanisztika az utóbbi évek-
ben a korábbinál jóval nagyobb jelentőséget tulajdonít az V Károly korabeli in-
tenzív kapcsolatrendszernek,102 de a 17. században leggyakrabban egy „még 
mindig igen gazdag",103 a törökök ellen pénzbeli segélyeket nyújtó, tanácsokat 
és néha katonákat is adó, a török háborúk eseményeiről szóló jelentéseket és a 
diplomáciai híreket nagy érdeklődéssel olvasó, az Ausztriai Ház két ága közötti 
és a spanyol-magyar kapcsolatokban legtöbbször passzív szerepet játszó Spa-
nyolországot mutat be.104 Ez a kép az újabb kutatások eredményeként az el-
múlt években változni kezdett. 

V Károly lemondásával és a német-római császár-utódlási kérdésének le-
zárásával az Ausztriai Ház súlypontja — mint láthattuk — az 1550-es években 
több mint száz évre Nyugat- és Dél-Európára helyeződött át. 

A két ág közötti erőviszonyok azonban már jóval V Károly halála előtt ki-
alakultak, az osztrák Habsburgok területeire és a Mediterráneumban továbbra 
is az Oszmán Birodalom jelentette a legfőbb veszélyt, és a dinasztia két ága kö-
zötti kapcsolatokban és azok magyar vonatkozásaiban is egyértelműen kimu-
tatható a folytonosság.105 így például a 16. század első felének egyik legfonto-

tatott fülöpi erőpolitikát és az arra adott északnyugat-európai válaszokat az 1962. évi kubai rakéta-
válság egyik előzményével, Kennedy amerikai elnök intézkedésével (nukleáris töltetű rakéták Tö-
rökországba telepítésével), és az arra adott szovjet válaszlépéssel (atomrakéták Kubába telepítésé-
vel) vetette össze (Uo. 285-286). Paul C. Allen (Philip III and the Pax Hispanica. The Failure of 
Grand Strategy. New Haven-London 2000.) amellett érvelt, hogy miután III. Fülöp uralkodása első 
éveiben sikertelenül próbálta meg legyőzni ellenfeleit (Angliát és a holland Egyesült Tartományo-
kat), a király és tanácsadói tudatosan választották a békekötések stratégiáját (Angliával 1604-ben, 
a hollandokkal 1609-ben). Hollandia diplomáciai elszigetelése és belső, politikai gyengítése azonban 
csak rövid távon járt sikerrel (a szerző állítása szerint a holland lakosság egyes rétegeit hasonló mó-
don viselte meg a háborúskodás megszüntetése és a hadi kiadások [és beruházásoki radikális csökke-
nése, ahogy az USÁ-t [és annak gazdaságát] a hidegháború vége. Uo. 236.) és a spanyol állam pénz-
ügyeit sem sikerült jobb helyzetbe hozni. J. H. Elliott Olivares-életrajza (El conde-duque i. m.) koráb-
ban készült, de az 1620-1630-as évek spanyol külpolitikájának mindmáig legrészletesebb elemzése 
bizonyos értelemben, a spanyol hegemónia alaptételként való kezelése miatt ebbe a sorba illeszthető. 

102 L. Korpás Zoltán úttörő könyvét: V Károly és Magyarország. Bp. 2008.; Uő: The History of 
Charles V in Hungary: The Unavailable Subject of Hope. In: The Histories of Emperor Charles V 
Nationale Perspektiven von Persönlichkeit und Herrschaft. Hrsg. C. Scott Dixon - Martina Fuchs. 
Münster 2005. 203-236. 

103 Iß. Hiller I.: Pázmány i. m. 142. 
104 Gonda I. - Niederhauser E.: A Habsburgok i. m. 51 Anderle A.: A magyar-spanyol kapcso-

latok ezer éve. Szeged 2005. 41-50. 
105 Az V Károly és II. Fülöp politikai hatalma közötti átmenet egyes kérdéseihez 1. M. J. 

Rodríguez-Salgado: The Changing Face of Empire. Charles Y Philip II and Habsburg Authority, 



sabb kapcsolódási pontja, a spanyol vagy a Spanyol Monarchia területéről érke-
ző zsoldoskatonák Kárpát-medencei jelenléte változatlanul megmaradt, annak 
intenzitását azonban egyelőre csak becsülni lehet.106 

A fentiekben elmondottak ismeretében Spanyolországnak a Német-római 
Császársághoz, az osztrák testvérághoz és az Oszmán Birodalomhoz való viszo-
nya határozta meg a spanyol-magyar kapcsolatokat. Bár az alapkutatások je-
lenlegi fázisában nem zárható ki, hogy az eddig ismert vonatkozásokat üj meg-
világításba helyező források kerülnek elő, a közvetlen spanyol befolyás a Ma-
gyar Királyság ügyeiben a vizsgált időszakban valószínűleg három fő területen 
érvényesült. Egyrészt a török kérdésben (segélyek és katonák adása, a Me-
diterráneum és a Kárpát-medence hadszínterein zajló események közötti össze-
függések, a két ág alkalmankénti egységes fellépési kísérletei), másrészt Mad-
ridnak és a bécsi spanyol követség diplomatáinak a Magyar Királyság politiku-
saihoz fűződő viszonyában. Valószínűleg ugyanilyen sűllyal bírtak a gazdasági 
jellegű kapcsolatok. Emellett említendők az egyéb (hadügyi és az itt nem tár-
gyalt eszme- és művelődéstörténeti, egyháztörténeti) vonatkozások, továbbá a 
spanyol-erdélyi kapcsolatok kérdése.107 Mindezek tényleges jelentőségét a kö-
vetkező időszak kutatási eredményei dönthetik majd el. 

A törökellenes háborúkhoz az osztrák Habsburgoknak adott rendszeres 
spanyol pénzbeli és katonai segélyek nem a közös uralkodóházhoz való tartozás 
tényéből és a spanyol ág javára eltolódó erőviszonyokból következtek. II. Fülöp 
az 1548. évi ún. burgundi szerződésben foglaltak értelmében, mint a (Németal-

1551-1559. Cambridge 1988.; Michael J. Levin: A New World Order: The Spanish Campaign For 
Precedence In Early Modern Europe. Journal of Early Modern Europe 6. (2002) 233-264.; Fried-
rich Edelmayer: Los hermanos, las alianzas dinásticas y la sucesión imperial. In: Fernando I, 
1503-1564. Socialización, vida privada y actividad pública de un Emperador del Renacimiento. Ed. 
Alfredo Alvar. Madrid 2004. 167-179. 

106 Vö. Korpás Zoltán: Ami a magyarországi hadjárat után történt. Bernardo de Áldana és a 
spanyol zsoldosok sorsa 1552 után. Fons 12. (2005) 379-398. Korpás 1553-1554-re teszi azt az idő-
pontot, amikor Áldana zsoldosai elhagyták a Magyar Királyság területét. (Uo. 392.) 1526 és 1556 
között összesen kb. 10-12 ezer Spanyol Monarchia-beli katona harcolt Magyarországon. Korpás Z.: 
V Károly i. m. passim. A jelentős számban később is a Kárpát-medence területén harcoló, többek 
között vallon, itáliai, spanyol zsoldosok közül többet név szerint lehet ismerni, akik bécsi udvari 
karriert is befutottak. Diego de Azeves 1554-től kb. 1562-ig szolgált a Magyar Királyság és Erdély 
területén, akkor Mária királyné (1564-től német-római császárné) szolgálatába lépett, legkésőbb 
1564-től pohárnoka volt. 1565-től szolgálataiért évdíjat igényelt II. Fülöptől. Strohmeyer A.: Brief-
wechsel i. m. 467.: 1. jegyz. Feltételezhető, hogy egyes családok akár több generáción keresztül is az 
a közép-európai Habsburg Monarchia területén, császári szolgálatban maradhattak. A Navarrából 
származó nemesi család egyik tagja, Rodrigo Barragan, Wasserburg grófja, császári tanácsos és ka-
marás 1635-ben részletesen beszámolt (apja szolgálatainak említése után) a császárnak tett, 45 
éven át tartó szolgálatairól. 1595-ben ott volt Esztergom, egy évvel később Eger ostrománál, koráb-
ban Horvátországban és Komáromnál is harcolt, a 16. század utolsó éveiben ellenben már Spanyol 
Németalföldön szolgált. Levele a császárnak, dátum és hely nélkül: Österreichisches Staatsarchiv, 
Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Staatenabteilungen, Spanien (a továbbiakban: HHStA, Staaten-
ab t , Sp.), Hofkorrespondenz, Kart. 4 , Map. 26 , fol. 68r-69v. A megelőző és az azt követő fólión ta-
lálható 1635. december 24-i dátummal II. Ferdinándnak a spanyol királyhoz ez ügyben intézett 
ajánlólevelének a fogalmazványa (uo. 67r-67v, 70r.). 

107 Jelen tanulmány az Erdélyi Fejedelemség és a Spanyol Monarchia közötti kapcsolatokat 
csak akkor tárgyalja, ha azok a Magyar Királyság és Spanyolország közötti kapcsolatok megértésé-
hez feltétlenül szükségesek. 



földet és a Burgund Grófságot magában foglaló) burgundi birodalmi kerület ve-
zetője, adott pénzt a törökök elleni háborúra.108 V Károly a birodalmi igazság-
szolgáltatás területén jelentős különállást biztosított a kerületnek, cserébe az 
adók tekintetében kétszeres, a töröksegélyében háromszoros pénzfizetésre kö-
telezte magát, amit ő és utóda többnyire teljesített. A burgundi kerületből járó 
töröksegélyt azonban (a németalföldi tartományok felkelésére való hivatkozás-
sal) II. Fülöp 1566-ban felfüggesztette, majd csak részben fizette. Ez több évti-
zeden át tartó nehezteléshez vezetett a Katolikus Királyok és a német-római 
császárok között, amihez hozzájárult, hogy a németalföldi helyzetet illetően is 
különbözött álláspontjuk. A dinasztián belüli összeütközés 1568 és 1569 fordu-
lóján érte el a csúcspontját, amikor II. Fülöp megtiltotta unokatestvérének, II. 
Miksának, hogy bármilyen módon beavatkozzon a németalföldi politikájába. 
Miksa 1566-1567 után több mint 219 ezer forintot igényelt Fülöptől, de ebből 
1572-re csak 150 ezret kapott meg.109 Az is felmerült, hogy az újra felgyűlő, ki 
nem fizetett töröksegélyt beszámítják Anna főhercegnő (II. Miksa császár lá-
nya), II. Fülöp negyedik felesége hozományába. Az összegek nagysága és az, 
hogy a spanyol királyok a segélyekkel a német birodalmat vagy a császárt mint 
magyar királyt támogatják, állandó viták tárgya volt a 17. század elején is.110 A 
Németalföldről kiinduló erőszakos spanyol katonai betörések a Német-római 
Birodalom belső területeire pedig a birodalmi rendeknek szolgáltak érvül arra, 
hogy kevesebb töröksegélyt szavazzanak meg. 

A spanyol-török összecsapások kisebb vagy nagyobb mértékben számos al-
kalommal összefüggtek a magyar hadszíntérrel.111 Ilyen volt a stratégiai fontossá-
gú Málta 1565. évi oszmán ostroma és néhány erődítmény kivételével annak elfog-
lalása, majd spanyol felszabadítása 1565. május 18. és szeptember 8. között. Az I. 
Ferdinánd halála után, 1564 novemberében Konstantinápolyba küldött császári 
rendkívüli követségnek a diplomáciai teendőin kívül az is feladata volt, hogy az 
oszmán flotta erejéről információkat szerezzen, és azokat a nápolyi alkirállyal 
megossza.112 AII . Miksa által kért töröksegély kifizetését Madridban kezdetben 
a felszabadítás költségeire való hivatkozással utasították el.113 

108 Az 1548. június 26-ai burgundi szerződésről és a négy nappal később, Augsburgban hozott 
birodalmi határozatról, majd az 1560-as évek végén a burgundi kerület és a Német-római Biroda-
lom közötti jogi kötelék szorosabbra válásáról 1. Peter Rauscher: Kaisertum und hegemoniales 
Königtum: Die kaiserliche Reaktion auf die niederländische Politik Philipps II. von Spanien. In: 
Die Epoche Philipps II. (1556-1598) (Hispania - Austria II). Ed. Friedrich Edelmayer. Wien-Mün-
chen 1999. 80-82. A fentiekből következően (és egyes itáliai területek jogi helyzetéből fakadóan is) 
a spanyol király a német-római császár vazallusa volt. 1526-ot követően természetesen V Károly 
császár is juttatott tekintélyes (a magyarörszági politikai küzdelmet egyes esetekben döntő módon 
befolyásoló) összegeket testvérének, I. Ferdinándnak. Vö. Korpás Z.\ V Károly i. m. 69-79. 

109 Az adatokra és az Ausztriai Ház két főága közötti pénzügyi kapcsolatokra az 1560-1570-es 
években: Peter Rauscher: Zwischen Ständen und Gläubigern. Die kaiserlichen Finanzen unter 
Ferdinand I. und Maximilian II (1556-1576). Wien-München 2004. 335-342. 

110 Niederkorn, J-P.: Der „Lange Türkenkrieg" i. m. 195-197. 
111 Már V Károly korában is. Korpás Zoltán kutatásai az 1538. évi liga kapcsán a váradi béke 

jelentőségét új megvilágításba helyezték: „a közép-európai események szervesen illeszkedtek V 
Károly császár törökellenes politikájához." Korpás Z.\ V Károly i. m. 169-203., főként 203. 

112 Strohmeyer, A.: Briefwechsel i. m. 121-124., 130-132. 
113 A császári követ az ügyintézés lassúsága miatt bosszankodott: Adam von Dietrichstein, a 

császár madridi állandó követének levele II. Miksa császárnak. Bosque de Segovia, 1565. szept. 26.: 



Valószínűsíthető, hogy Spanyolország bécsi állandó követsége egyes idő-
szakokban nem elhanyagolható szerepet játszott az osztrák Habsburgok török-
politikájának alakításában. Figyelembe kell venni azt is, hogy Madrid és az itá-
liai alkirályságok is alkalmanként tárgyalásokat folytattak Konstantinápoly-
ban.114 A Madridban tartózkodó császári állandó követ feltehetően számos alka-
lommal fordult uralkodója megbízásából valamely, az Oszmán Birodalmat és az 
Ausztriai Házat érintő ügyben a spanyol Államtanácshoz.115 

Az 1571. évi lepantói csata és a keresztény flotta győzelme után fokozato-
san, a Portugál Királyság 1580-1581. évi Spanyolországhoz csatolása u tán nyo-
matékosabban fordult el II. Fülöp figyelme a Mediterráneum területéről az At-
lanti-óceán partjának irányába. Ez azonban csak hangsúlyeltolódást jelentett, 
és valószínűleg nem volt egyedül véleményével az a velencei diplomata, aki sze-
rint a tizenöt éves háború (1591-1606) kezdetén a spanyol király volt az egyet-
len keresztény fejedelem, aki hatalomban és erőforrások terén a török szultán-
nal felvehette a versenyt.116 Konstantinápolyban azonban több okból sem tart-
hatták őt az 1590-es években az elsődlegesen legyőzendő ellenfélnek. Egyrészt, 
a Spanyol Monarchia központi területeit hatalmas földrajzi távolság választot-
ta el az Oszmán Birodalom központjától, így a szultán nem gondolhatott Spa-
nyolország megtörésére. Ez fordítva is igaz volt. Másrészt, a Földközi-tenger al-
kalmatlan volt nagy, mélységi hódítások keresztülvitelére. Végül, Spanyolor-
szágnak az észak-afrikai frontvonal és erődítmények, illetve a kalózok jelentet-
ték az elsődleges veszélyt az oszmánok részéről, a spanyol anyaországban élő 
több százezres, iszlám hitű vagy azzal vádolt lakosságon kívül.117 Konstantiná-
polyból is csak ri tkán tekintettek az itáliai félszigeten túlra. 

Strohmeyer, A.: Briefwechsel, 106.: Nr. 429. A császár Málta felszabadítása után bízott a törökse-
gély átutalásában: II. Miksa Dietrichsteinnek. Bécs, 1565. okt. 8.: Uo., 111.: Nr. 438. 

114 Egy 17. századi adat arról tanúskodik, hogy a közös fellépés gyakori lehetett, és nem zárha-
tó ki, hogy a bécsi spanyol követségnek alkalmanként komoly befolyásoló szerepe is lehetett a bécsi 
törökpolitika egyes területeinek alakításában. 1632-ben, Madridban kelt levelében IV Fülöp egy 
nagyobb szabású diplomáciai offenzíva részeként megírta Bécsben tartózkodó rendkívüli követé-
nek, hogy a — harmincéves háború egyik legintenzívebb időszakában — erősödő francia háborús 
készülődés miatt milyen intézkedéseket szükséges megtenni, hogy megakadályozzák az Oszmán 
Birodalom aktívabbá válását. A Nápolyi és a Szicíliai Királyság is küldeni fog tárgyalóbiztosokat 
Konstantinápolyba, akiknek a diplomáciai tevékenységét össze kell hangolni a császári követekéivel. 
Minderről a spanyol követnek be kell számolnia a Titkos Tanács elnökének, Johann Ulrich Eggen-
berg hercegnek, a bécsi „spanyol párt" első emberének. IV Fülöp Guastalla hercegnek. Madrid, 1632. 
február 11.: HHStA, Staatenabt., Sp., Hofkorrespondenz, Kart 4., Map. 26., fol. 37r-38v. (másolat) A 
levélből a simancasi levéltárban is őriznek egy másolatot. Heinrich Günter: Die Habsburger-Liga 
1625-1635. Briefe und Akten aus dem General-Archiv zu Simancas. Berlin 1908. 68. (330-331.) 

115 A madridi császári követ, Franz Christoph Khevenhüller beadványait rendszeresen tárgyal-
ta a spanyol Államtanács, annak eredményéről és a határozatról hivatalos úton, levélben értesítet-
ték a követet, amelyet ő rendszerint megküldött Bécsbe. Khevenhüller 1621. június 8-ai, Madridból 
a császárnak küldött leveléhez mellékelte az államtitkár válaszát arról, hogy egyik beadványát (az 
[egyik] itáliai spanyol flotta lépjen fel az oszmán flotta ellen) az Államtanács megtárgyalta és a ja-
vaslatát támogatva döntött. HHStA, Staatenabt., Sp., Diplomatische Korrespondenz, Kart. 16., 
Map. 3 1 8 . , fol. 1 2 6 - 1 3 6 V . , főként fol. 127r. 

116 Baylo Lorenzo Bernardo véleménye 1592-ben. Niederkorn, J-E: Der „Lange Türkenkrieg" 
i. m. 183. 

117 Vö. Andrew C. Hess: The Forgotten Frontier: A History of the Sixteenth-Century Ibero-Af-
rican Frontier. Chigaco-London, 1978. 



A tizenöt éves háború során a madridi udvar Bécs felé irányuló segélypoliti-
káját az az elv határozta meg, hogy olcsóbb a császárt támogatni, mint amennyi-
be az kerülne, ha egy békekötés után meg kellene védeni a megújuló török tenge-
ri támadások ellen Itáliát.118 Emellett számos egyéb tényezőt kell figyelembe 
venni, amelyek a két ág közötti kapcsolatra hatottak. Egyrészt a spanyol király 
konstantinápolyi, illetve a pápával és a perzsákkal folytatott tárgyalásait, észak-
afrikai politikáját, a törökellenes liga kérdéseit és az itáliai alkirályságok helyze-
tét. Másrészt Lerma herceg, III. Fülöp államminiszterének külpolitikai irányvona-
lát, II. és III. Fülöp északnyugat-európai háborúit, a Madrid és az osztrák főherce-
gek közötti kapcsolatokat és az észak-itáliai politikai viszonyokat (a liguriai Finale 
őrgrófság hovatartozása évtizedeken át tartó vitákat okozott Madrid és Bécs kö-
zött).119 

II. Fülöp 400 ezer dukátot, III. Fülöp 1 millió 200 ezer escudót bocsátott 
1593 és 1606 között II. Rudolf császár rendelkezésére. Báthory Zsigmond erdé-
lyi fejedelem, a császár egyik legfontosabb szövetségese, 1596-ban 80 ezer du-
kátot kapott (spanyol jezsuita gyóntatója és bizalmasa, Alonso Carrillo szemé-
lyesen tárgyalt Madridban), a hispán uralkodó VIII. Kelemen pápa segélyéhez 
200 ezer escudóval járult hozzá. A Kanizsa elleni hadjárathoz a spanyol király 
mintegy 6000 gyalogost és 200 000 escudót adott. Ezenkívül Ferdinánd főher-
ceg is kapott pontosan meg nem határozható összegeket. A mintegy 2,5 millió 
escudo (3,75 millió forint) összegű spanyol hozzájárulás a legmagasabb volt, 
amit egy — a Német-római Császárságon kívüli — fejedelem a tizenöt éves há-
ború során adott, beleértve magát a pápát is. Ez ugyan szerény volt a Német-ró-
mai Birodalom és a Habsburg Monarchia osztrák-cseh területeinek hozzájáru-
lásához képest, de önmagában is beszédes, hogy Madrid segítsége igazán jelen-
tős majd az 1605. évi (jelentős részben a Bocskai-felkelés okozta) krízisévben 
volt, amikor a csúcspontját érték el a spanyol socorrók. 

Spanyol érdekszférák és befolyás a Német-római Császárság területén 

A Spanyol Monarchiának a Császársággal fenntartott kapcsolatai több 
párhuzamot mutatnak II. és III. Fülöp török politikájával.120 Madrid az V Ká-
roly-i örökséget és szövetségesi rendszert továbbépítve összetett klientúra-há-
lózatot épített ki a Birodalom területén, és annak erőforrásait Spanyolország 

118 Más hivatkozás nélkül a tizenöt éves háborúra vonatkozó adatokra (ideértve a váltóárfolya-
mokat) 1. Niederkorn, J-P: Der „Lange Türkenkrieg" i. m., vö. még Änderte A.: A magyar-spanyol 
kapcsolatok i. m. 44-45. A MOL Mikrofilmtár 45227. és 45229. sz. tekercsein találhatók a prágai 
spanyol követ és Giorgio Basta császári hadvezér Madridba írt jelentései. Vö. Veress Endre koráb-
ban csupán nyolc iratot adott ki a simancasi levéltárból (de maga nem járt Spanyolországban). Ve-
ress Endre: Basta György hadvezér levelezése és iratai (1597-1607). I. köt. 1597-1602. és II. köt. 
1602-1607. (Magyar Történelmi Emlékek I.: Okmánytárak XXXTV és XXXVII.) Bp., 1909. és 1913. 
passim. 

119 Elsősorban az utóbbit tárgyalja Mederkor«, J-P.: Spanische Subsidien für den Türkenkrieg, 
die Markgrafschaft Finale und der Sturz eines Ministers am Hof König Philipps III. Römische 
Historische Mitteilungen 36. (1994) 143-152. 

120 Edelmayer, F.: Die Spanische Monarchie und das Heilige Römische Reich zwischen 1556 
und 1621. In: Die Europapolitik Innerösterreichs i. m. 22-37.; Uő: Söldner und Pensionäre i. m. 



szolgálatába állította. Ezt a kapcsolatrendszert, a császársági „spanyol hálóza-
tot" Madrid 1580-ig gondosan ápolta, utána sorvadni kezdett, de még a 17. szá-
zadban is erős maradt. 

Spanyolországnak egyrészt szüksége volt katonákra, akiket a különböző 
európai hadszíntereken bevethetett. Az észak-afrikai Penón de Vélez 1564. évi 
visszafoglalásakor a spanyol hajók a Birodalomból érkező katonákat is szállí-
tottak, 1580-ban pedig tízezret vontak át Portugáliába, minden második kato-
na Ferdinánd főherceg területéről érkezett. II. Fülöpnek az itáliai és németal-
földi területei közötti összeköttetés biztosításához is szüksége volt a birodalmi 
fejedelmekkel való együttműködésre, segítségükkel egyben ellensúlyt építhe-
tett fel Franciaországgal szemben, nevezetesen annak keleti határán. A „spanyol 
hálózat" központjai a bécsi spanyol követség, Brüsszel és Milánó voltak, és nem-
csak osztrák főhercegek, választófejedelmek, birodalmi hercegek, császári tanácso-
sok és a spanyol király szolgálatába lépett tisztek tartoztak bele, de alkalmanként 
protestáns fejedelmek is, akiknek szolgálataikat általában Aranygyapjas Rend-
del, spanyol lovagrendekkel vagy szerződéses évdíjakkal jutalmazták. 

A kapcsolatrendszer fenntartásának legfontosabb eszközei spanyol rész-
ről a gyakori levélváltások, a spanyol követek látogatása, a keresztapaság válla-
lása, ajándékok adása és a rendszeresített évdíjak voltak. Ezek természetesen 
nem mindig választhatók el a rendes diplomáciai aktusoktól, vizsgálatuknak a 
Magyar Királyságra való kiterjesztése ugyanakkor azt mutatja, hogy magyar 
politikusok és egyházi főméltóságok, ha minden bizonnyal jelentős késéssel is 
(legkésőbb az 1600-1610-es évek fordulóján), de bekapcsolódtak a „spanyol há-
lózatba", és az annak fenntartására alkalmazott, az említett öt spanyol eszközt 
igénybe vették. 

Esterházy Miklós 1625. évi nádorrá választása előtt és után is rendszere-
sen kapott udvarias vagy aktuális politikai kérdéseket érintő leveleket a bécsi 
spanyol állandó követektől,121 és 1628-ban elnyerte az Aranygyapjas Rendet.122 

Egyik fiának keresztelőjére a spanyol követet hívták meg keresztapának, a ná-
dor egy drága gyémántékszert kapott.123 Pázmány Péter esztergomi érsekhez 
hasonlóan elődje, Forgách Ferenc is jogosulttá vált évdíjra, ám ő (Pázmánnyal 
ellentétben) egyetlen évben sem kapta meg azt. Amikor 1615-ben meghalt, 
testvére, Forgách Miklós szécsényi kapitány levelet írt Madridba, hogy ruház-

121 Onate gróf és Castaneda márki hozzá intézett leveleit Marti Tibor adja ki: Datos sobre las 
relaciones entre la nobleza hispana y los estados húngaros en la época de la Guerra de los Treinta 
Anos. In: Nobleza hispana, nobleza cristiana: la Orden de San Juan. Coord. Manuel Rivero Rodriguez. 
Madrid 2009. (megjelenés alatt) 

122 II. Fülöp 1596-ban egyezett bele, hogy Báthory Zsigmondot felvegyék az Aranygyapjas 
Rendbe. Niederkorn, J-P.: Lange Türkenkrieg i. m. 209. 

123 A kifizetés a bécsi spanyol követség könyvelése szerint 1634 szeptemberében történt. HHStA, 
Staatenabt., Sp., Varia, Karton 7a, fol. 47r. („Descargo y Datta del dinero de su Magestad que yo, 
Baltasar Walderode he gastado en cosas de su real servicio por ordenes del Excelentísimo Senor Conde 
de Onate Embajador Extraordinario de su dicha Magestad en Alemania, desde el 20 del mes de Agosto 
1634. hasta fin del ano de 1635." Uo: fol. 20r-49r.) Vö. Manfred Merkes: Belohnungen und Gunst-
beweise in der spanischen Politik des 17. Jahrhunderts. In: Spiegel der Geschichte. Festgabe für 
Max Braubach zum 10. April 1964. Hrsg. Konrad Repgen - Stephan Skalweit. Münster 1964. 
429-455. 



zák át az évdíjat a szintén Ferenc nevet viselő, ugyancsak egyházi pályára lé-
pett fiára (az elhunyt érsek unokaöccsére).124 

A spanyol-osztrák kapcsolatok és azok magyar vonatkozásai a harmincéves 
háború idején 

A harmincéves háború történetének és a közép-európai spanyol érdekek-
nek a vizsgálata az egyik kulcsot szolgáltathatja a „spanyol rendszer" megérté-
séhez. Egyrészt segít állást foglalni abban a kérdésben, hogy II. Fülöp halála 
után 20-30 esztendővel milyen erős volt a Spanyol Monarchia. Másrészt, a III. 
Fülöp-kori több évtizedes békepolitika után Spanyolország V Károly uralkodá-
sa óta nem tapasztalt mértékben fordult a Német-római Császárság irányába, 
és voltjelen katonáival annak nemcsak nyugati, de déli és keleti területein is. 

Három döntő szakasz (1: az 1618. május 23-ai prágai defenesztrációtól az 
1620. november 8-ai fehérhegyi csatáig és a háború összeurópaivá válásáig; 2: 
az 1634. szeptember 6-ai nördlingeni csatától Párizs 1635. május 19-ei hadba 
lépésén és a május 30-ai prágai béke megkötésén át Corbie 1636. augusztusi 
15-i bevételéig; 3: a vesztfáliai béketárgyalások 1645 nyarától 1648 októberéig) 
vázlatos, a spanyol-osztrák viszonyra összpontosító politika- és hadtörténeti 
áttekintése, eddig nem említett részletek kiemelése és egyes magyar vonatko-
zások bemutatása jól szemlélteti ezt az irányváltást. 

A spanyol rendszert megrázta 1618 májusa.125 Madridban néhány hónap-
pal korábban kezdtek el behatóan foglalkozni azzal, mi legyen a hollandokkal 
megkötött tizenkét éves, hamarosan lejáró béke sorsa. A prágai események hí-
rét Madridban hitetlenkedve fogadták. A császár követe, Franz Christoph Khe-
venhüller azonnal katonai és anyagi segítséget kért. A spanyol külpolitika irá-
nyítását a megelőző hónapokban vette át a hazatérő Baltasar de Zúniga, Oliva-
res gróf-herceg nagybátyja, aki 1608 és 1617 között volt spanyol követ a császá-
ri udvarban, így minden más spanyol politikusnál jobban ismerte a közép-euró-
pai politikai és erőviszonyokat. Az 1622-ben elhunyt Zúniga volt az, aki követ-
sége idején a leghatározottabban érvelt amellett, hogy a spanyol királynak ér-
demes utódai számára megszereznie a cseh és a magyar koronát.126 

A spanyol Államtanács és III. Fülöp spanyol király végül egy észak-afrikai 
hadjárat ellenében döntött a segítségnyújtás mellett. Onate bécsi állandó követ 
még korábban egy kisebb, az északkelet-itáliai Friuliban tartózkodó spanyol se-
reget a császár rendelkezésére bocsátott, hogy azzal a Ferdinánd főherceg meg-

124 A vonatkozó spanyol irat (MOL Mikrofilmtár, 45227. tekercs, sine fol. [a 710. számú Esta-
do-legajóból való simancasi- levéltári dokumentum másolata]), amelyen 1616. január 23-i az utolsó 
dátum, beszámol arról, hogy az érsek hivatalosan 1612-ben kapta meg az évdíjat, de egyetlen évben 
sem utalták ki neki a pénzt. Az ügyben (az irat tanúsága szerint) a pápai nuncius is közbenjárt, és 
minden bizonnyal Lerma hercege döntött. A kérést teljesítették, az érseknek járó évdíjat az eredeti 
összeg (3 ezer dukát) felével Forgách Miklós fiára ruházták át. 

125 Az 1618 és 1620 közötti évekre: Brightwell, P.: Spanish Origins i. m.; Uő:: Spain and 
Bohemia: The Decision to Intervene, 1619. European Studies Review 12. (1982) 117-141.; Uő: 
Spain, Bohemia and Europe, 1619-1621. European Studies Review 12. (1982) 371-399. 

126 Baltasar de Zúniga Onate grófot megelőzően volt állandó követ. Nézeteire az öröklés kérdé-
sében: Sánchez, M. S.: A House Divided i. m. 889-892. 



választására készülő magyar diétát úgymond „megfélemlítse". Ezt a sereget a 
prágai események hatására viszont Onate megtartotta. Mindeközben a spanyol 
diplomácia mindent megtett, hogy újra összekovácsolja az 1609-ben alapított 
Katolikus Ligát, amely a szétesés szélére került. A spanyol diplomácia ígéreté-
nek, hogy a Spanyol Monarchia beavatkozik a Német-római Birodalom terüle-
tén, döntő szerepe volt abban, hogy a katolikus fejedelmek végül elhatározták, 
hogy beavatkoznak Bécs oldalán. Madrid és Bécs mindeközben igyekezett segít-
séget kieszközölni a francia királytól és a pápától is, egyelőre sikertelenül. 

II. Mátyás császár 1619 márciusában meghalt, amelyet II. Ferdinánd 
1619. augusztusi frankfurt i megválasztásáig a Birodalomban interregnum kö-
vetett. Az új uralkodó ezután (részben a spanyol követ rábeszélésére) igen 
egyenlőtlen megállapodást kötött Miksa bajor herceggel, hogy az utóbbi segít-
sen neki a cseh felkelők leverésében. Ez idő alatt a spanyol politika már megtet-
te az előkészületeket a németországi beavatkozásra. A spanyol németalföldi 
hadseregből hét-, Itáliából pedig hatezer fős katonaságot indítottak útnak a 
Császárság belső területei felé. Ugyanebben az időszakban mérték fel egy eset-
leges Rajna-menti spanyol beavatkozás esélyeit is, amelyet elsősorban az el-
hunyt II. Mátyás császár testvére, Albert főherceg, Spanyol Németalföld kor-
mányzója szorgalmazott. Folyt az anyagi eszközök felkutatása is, hogy az átcso-
portosításokat és Ferdinánd császár segélyezését finanszírozni tudják. 

Ekkor alig másfél év volt há t ra a hollandokkal kötött béke lejártáig. Al-
bert főherceg az új cseh király, Frigyes pfalzi választófejedelem birtokának, a 
két részből (Alsó- és Felső-Pfalz) álló Rajnai Palatinátusnak az elfoglalásától 
több eredményt is remélt. Egyrészt II. Ferdinánd tehermentesítését, másrészt 
a hollandokkal szembeni mozgástér javulását, végül a császár segítségére siető 
és minden mozdulatát a spanyol hadsereg beavatkozásához kötő Bajor Miksa 
hátországának biztosítását. Végül az Alsó-Pfalz feletti ellenőrzés átvételével és 
Elzász elfoglalásával újabb értékes terület került volna spanyol kézbe a Milánót 
Spanyol Németalfölddel összekötő stratégiai út mentén. 

1619 decemberében nyugtalanító hírek érkeztek Onate gróftól Madridba. 
Párizs nem segített, miközben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613-1629) is 
támadásba lendült, Velence pedig szorosabbra fűzte kapcsolatait a hollandok-
kal. December végén újabb hír érkezett a spanyol udvarba. Bethlen csapataival 
Bécs alá érkezett, Onate a postáját is nehezen tudta kijuttatni a városból. Ez is 
szerepet játszott abban, hogy az Államtanács 1619 utolsó napjaiban áldását 
adta a Palatinátus katonákkal való „elárasztására". Szintén 1619 decemberé-
ben hangzott el Zúniga beszéde a spanyolellenes nemzetközi „összesküvésről", 
egy Amszterdam-Konstantinápoly-tengelyről, amelyben minden Habsburg-el-
lenes erőnek, így Bethlennek is megvolt a maga szerepe. 

Az 1620. év diadalmenetnek bizonyult Madrid számára. Sikerült a cseh 
felkelést (többek között a szász választóval folytatott tárgyalások eredménye-
képpen) diplomáciai úton elszigetelni, megérkeztek az első pápai segélyek, és 
egy lázadást követően 1620 nyarán váratlanul spanyol kézre került az itáliai te-
rületek és Tirol közötti összeköttetést biztosító Valtelina völgye. Augusztusban 
és szeptemberben a spanyol és bajor seregek megszállták Alsó- és Felső-Pfalzot, 



ezzel az Alpok kulcsfontosságú átjárója után a Rajna-mente egy újabb jelentős 
része spanyol felségterület lett. 

1620 júliusában Ferdinánd császárnak hatezer saját katonája volt, 13 ezer 
spanyol zsoldban állt, Bajor Miksa pedig 23 ezer embert küldött. A Katolikus 
Liga és a császári seregek 1620. november 8-án (a Spanyol Németalföldön ne-
velkedett és kiképzett) Karl Bonaventura de Longueval, Graf von Bucquoy és a 
vallon Johann Graf von Tilly vezényletével győzték le Fehérhegynél a cseh fel-
kelőket és szövetségeseiket. A csatában döntő szerepe volt a vallon infanteríá-
nak és a nápolyi csapatoknak.127 

A vallon gyalogság tábormesterét (maestre de campo), Guillermo de Ver-
dugót, a csata egyik hősét, aki a legértékesebb foglyot ejtette (nevezetesen 
Anhalti Keresztély fiát fogta el), később a magyar-morva határ őrzésével bízták 
meg.128 A spanyol rendszer egyes elemei közötti csapatmozgásokat számos alka-
lommal befolyásolta a magyarországi hadszíntér, például Bethlen Gábor fejede-
lem hadjáratai.129 A fehérhegyi győzelemnek nagy szerepe volt abban, hogy 
1621 tavaszán a spanyolok folytatták a háborút a hollandokkal, ami egyúttal a 
harmincéves háború folytatását is jelentette.130 

A már említett Olivares gróf 1622-ben lett a spanyol államügyek első szá-
mú intézője. Hamarosan a hadszervezetet, a gazdaságot és az uralkodói udvar 
működését érintő reformintézkedéseket jelentett be, Madrid külpolitikájában 
pedig újra jelentős szerepet kapott a Német-római Birodalom. A spanyol külpo-
litika fő céljai (a katolicizmus védelme, a károlyi örökség és az Indiákkal folyta-
tott kereskedelem monopóliumának megőrzése) továbbra is a hollandok legyő-
zését és Németalföld visszahódítását, de legalább egy kedvező béke megkötését 
tették a Spanyol Monarchia legfontosabb célkitűzésévé. Megvalósulását és Hol-
landia megtörését Olivares az 1620-as évek közepétől egy, a német-római csá-
szár, a birodalmi katolikus fejedelmek és a spanyol király közötti, egyszerre vé-
delmi és támadó jellegű szövetség létrehozásától várta. Intenzív kapcsolatot 
épített ki a bajor választófejedelemmel, a császári hadvezér Albrecht von Wal-
lensteinnel, és újra szorosabbra fűzte a viszonyt a bécsi testvérággal.131 

127 A csatáról és a magyar seregek részvételéről: Krebs, J.: Die Schlacht i. m. 98-121.; Chaline, 
O.: La bataille i. m. 141-191. 

128 L. Onate gróf levelét Dietrichstein bíborosnak (Bécs, 1621. júl. 16.), amelyhez mellékeli a 
Verdugónak néhány nappal korábban írt levele másolatát. A Verdugóra vonatkozó adatok a Morva 
Tartományi Levéltárban, a Dietrichstein családi levéltárban: Moravsky zemsky archiv v Brné, 
Rodinny Archiv Ditrichstejnû (a továbbiakban: MZA RAD), Kart. c. 439., itt fol. 2r. Verdugót nem 
sokkal később a Rajna mellé helyezték át, ott halt meg 1628-ban. A híres spanyol tábornagy, Fran-
cisco Verdugo fiának életéről 1. Krebs, J.: Die Schlacht i. m. 98.: 1. jegyz. Kreuznachból írt levelei 
Dietrichstein bíborosnak, csekély magyar és erdélyi vonatkozással: MZA RAD, Kart. c. 445. sine fol. 
(mintegy 160 fólió) A spanyolországi katonák csehországi birtokszerzéseit és Verdugót említi: 
Evans, R. J. W.: The making i. m. 201. 

129 L. Izabella (férje, Albert főherceg halála után Spanyol Németalföld kormányzója) levelét IV 
Fülöphöz (Brüsszel, 1622. február 20.), amelyben beszámol arról, hogy utasította a bécsi spanyol ál-
landó követet (Onate grófot), hogy miután a Bethlennel kötött nikolsburgi béke után felszabadul-
tak vallon, spanyol és itáliai csapatok, azokat Alsó-Pfalzba kell vonni. Correspondance i. m. Nr. 
194., 62-63. (regeszta) 

130 Vö. Parker, G.: Thirty Years' War i. m. 58., 154. 
131 Monostori Tibor: Adatok a spanyol-magyar kapcsolatok történetéhez. A spanyol király és a 

német-római császár közötti szövetség terve, 1624-1637. Kút 7. (2008: 1. sz.) 44-62. E cikkben 



A spanyol seregek utolsó nagy európai győzelme, az 1634. szeptember 6-i 
nördlingeni csata132 u t án Ferdinánd bíboros-infáns, IV Fülöp öccse a csata szín-
helyéről sikeresen megérkezett Brüsszelbe és átvette a spanyol németalföldi 
kormányzóságot.133 Ezzel a Spanyol Monarchia európai dominanciájának és az 
Ausztriai Ház két ága közötti együttműködés utolsó látványos évei következtek. 

A már a franciák elleni háborúra készülő Madrid 1634. október 31-én kö-
tött titkos szerződést a császárral.134 Ebben II. Ferdinánd megígérte, hogy ha-
dat üzen a franciák és a hollandok ellen. Az 1635. május 30-án a protestáns 
szász választófejedelemmel aláírt béke előkészületei miatt a császár ezt nem 
tette meg. IV Fülöp bécsi állandó és rendkívüli követe, Castaneda márki és 
Onate gróf ezután szerződés nélkül próbálták meg rábírni a katonai segítség-
nyújtásra Ferdinándot, akinek rendkívül intenzív pénzbeli segélyezése kezdő-
dött. 

1635-től valószínűleg több éven keresztül egymillió forint fölé növekedtek 
a bécsi spanyol követség éves hadi kiadásai. Egyrészt közvetlenül toboroztak a 
Birodalom és a Monarchia területén, a katonák spanyol zsoldban harcoltak to-
vább. Másrészt csapatok finanszírozását vették át a császári seregtől, azaz Spa-
nyolország a toborzási költségeket fizette. Végül, közvetlen pénzbeli segélyezés 
is történt, szerződésben meghatározva, hogy mire lehet az összegeket felhasz-
nálni. Ezenkívül jelentős összegeket költöttek az 1636. évi frankfurti német-ró-
mai királyválasztásra, a választófejedelmek támogatásának biztosítására. Több 
esetben éles ellentétek alakultak ki amiatt, mert a császár és tanácsosai (a spa-
nyolok vádja szerint) az átutalt pénzek ellenében nem teljesítették azt, amit 
ígértek.135 Nem véletlen, hogy 1636 februárjában a Titkos Tanács egyik ülését a 
spanyol követ bécsi házában tartották.136 

Feltárásra vár, milyen nagyságrendben kerültek Magyar Királyságbeli 
(„horvát" és magyar137) könnyűlovas alakulatok spanyol pénzen a császári se-
regbe, azokat mely hadszíntereken vetették be és (a lengyelekkel, kozákokkal 

ugyanakkor (egy spanyol szó hibás értelmezéséből adódóan) téves a szerző azon megállapítása, mi-
szerint Esterházy Miklós nádor a bécsi spanyol követ útján kérte volna a spanyol királyt, hogy 
szövetkezzen a császárral. Uo. 53.: 47. jegyz. 

132 A svéd-protestáns sereggel szembenálló 33 ezer fős katolikus seregben 15 ezres volt a spa-
nyol, 12 ezres a császári, 6 ezres a bajor haderő. William P Guthrie: Battles of the Thirty Years 
War. From White Mountain to Nordlingen, 1618-1635. Westport 2001. 259-280. Vö. még Bérenger, 
J.: Histoire i. m. 306, 783. és Elliott, J. H.: El conde-duque i. m. 534. Az európai történetírásban 
visszatérő vélemény, hogy miként 1620-ban, ismét a spanyol fegyverek ereje és a spanyol diplomá-
cia mentette meg a német-római császárt a politikai „eljelentéktelenedéstől" és a (IV Fülöp által is 
szorgalmazott) prágai béke hosszabb távon birodalmi helyzetének stabilizálódását eredményezte. 
L. pl. Bérenger, J.: Histoire i. m. 306-307. 

133 Ferdinánd bíboros-infáns haláláig, 1641-ig viselte a kormányzóságot. 
134 A spanyol király és a császár közötti tárgyalásokra: Hildegard Ernst: Madrid und Wien 1632-37. 

Politik und Finanzen in den Beziehungen zwischen Philipp IV und Ferdinand II. Münster 1991.; Uő: 
Spanische Subsidien für den Kaiser 1632 bis 1642. In: Krieg und Politik 1618-1648 i. m. 299-302. 

135 Ferdinándnak szüksége volt készpénzre, és tartózkodott attól, hogy lehűtse Olivares remé-
nyeit. Ernst, H.: Subsidien i. m. 301. 

136 I f j . Hiller /.: Határvonal i. m. 5. 
137 „A korabeli források a toborzott könnyűlovas alakulatokat gyakran egyszerűen horvátoknak 

nevezték." Czigány 1.: Reform vagy kudarc i. m. 79, vö. még Ballagi Aladár: Wallenstein horvát ka-
rabélyosai 1623-1626. Bp. 1882. és Ernest Bauer: Hrvati u tridesetgodisnjem ratu. Zagreb 1941. 



együtt) mi volt a szerepük a spanyol katonai stratégiai gondolkodásban, és 
minderről mit tudtak a magyar toborzók és tisztek.138 A szórt adatokból arra le-
het következtetni, hogy több ezren lehettek azok a magyarországi és spanyolul 
ungaro szóval leírt katonák, akik a fent említett három kategória közül az 
utóbbi kettőben átutalt spanyol pénzek révén jutottak a császári seregbe,139 és 
Madridban szerepet szántak nekik az 1636-ra tervezett franciaellenes hadjá-
ratban.140 

A Spanyol Monarchia roppant erőfeszítései ellenére az összehangolt, a 
Burgund Grófság és Spanyol Németalföld területéről kiinduló, a Madrid által a 
tengeren is támogatott spanyol-császári támadás azonban elmaradt. Ferdinánd 
a prágai béke bizonytalannak ítélt következményei miatt nem szánta el magát 
a testvérág feltétel nélküli segítésére. Matthias Gallas császári hadvezér csapa-
tai csak 1636 szeptemberében jelentek meg a Burgund Grófságban, a bíbo-
ros-infánsnak egyedül kellett hadjáratot indítania. Ez kezdetben igen sikeres-
nek bizonyult, a Párizstól 150 kilométerre fekvő Corbie 1636. augusztus 15-i 
bevétele után Franciaország igen nehéz helyzetbe került és Jean de Werth csá-
szári lovastábornok seregében magyarországi katonák is eljutottak Párizs ha-
tárába.141 Richelieu bíborosnak azonban sikerült megőriznie hatalmát, és a nö-
vekvő és egyre tapasztaltabb hadsereg egyre több alkalommal tudott felülkere-
kedni vetélytársán. A kiegyenlített küzdelemben a Francia Királyság egyre 
több alkalommal vette át a kezdeményezést. 1643-ban egy Spanyol Németal-
földről kiinduló spanyol ellentámadás kudarcba fulladt és a francia csapatok 
Rocroi-nál jelentős vereséget mértek a spanyol gyalogságra. 

A harmincéves háborút lezáró lényegi, elhúzódó béketárgyalások 1645-
ben kezdődtek.142 1648-ban a Vesztfáliában tárgyaló öt nagyhatalom (a német-
római császár, Franciaország, a holland Egyesült Tartományok, Spanyolország 
és Svédország) a birodalmi rendek és más európai fejedelmek közreműködésé-
vel a közöttük zajló négy konfliktusból (a szembenálló felek a császár és Fran-
ciaország, a császár és Svédország, Spanyolország és a holland Egyesült Tarto-
mányok, Spanyolország és Franciaország) közül (utóbbi kivételével) hármat le-
zárt. Münsterben 1648. január 30-án írták alá a spanyol-holland, október 24-én 
a császár és a francia király közötti békét, ugyanezen a napon Osnabrückben a 

138 Vő. Monostori T.: Adatok i. m. 52-53. 
139 1635-ben három alkalommal, összesen 60 ezer forintot adott a spanyol király rendkívüli kö-

vete (Onate gróf) három ezer magyar (lovas)katona (Soldados Ungaros) fogadására. HHStA, Staaten-
ab t , Sp , Varia, Karton 7a, Descargo y Datta.. . (1. 123. jegyz.), passim. 

140 1635-ben a segély részeként 430 ezer forintot kapott a császár, és szerződésben kellett köte-
leznie magát arra, hogy a pénz egy részéből toborzott kozákokat és „horvátokat" beveti Franciaor-
szág ellen. 

141 Vö. Várkonyi Gábor: Magyarok a római király választásán 1636-ban. In: Perlekedő évszázadok. 
Tanulmányok Für Lajos történész 60. születésnapjára. Szerk. Horn Ildikó. Bp. 1993. 187-214.; R. 
Lesaffer: Defensor Pacis Hispanicae. De kardinaal-infant, de Zuidelijke Nederlanden en de europese 
Politiek van Spanje. Van Nördlingen tot Breda (1634-1637). Ancien pays et assembles d'Etats XCVII. 
Standen en landen. Heule 1994. 163-174., vö. még Kropf Lajos: Magyar eredetű franczia huszárezre-
dek. Hadtörténeti Közlemények 10. (1897) 434. és Bérenger, J.: Histoire i. m. 311. 

142 A 3,2 millió birodalmi tallér összköltséggel járó konferencia során fél-fél millió tallért köl-
töttek el a franciák és a spanyolok, negyed milliót a császár, a hollandok és a svédek. Parker, G.\ 
Thirty Years' War i. m. 188. 



császár és a svéd királynő közöttit, utóbbi kettőben a birodalmi rendek egy ré-
sze is belefoglaltatott.143 

A vesztfáliai békék csak a Német-római Császárság területén hoztak tar-
tós nyugalmat. Az Ausztriai Ház két ágának egymástól való újbóli eltávolodását 
mutatja, hogy a tárgyalások során nem követtek közös stratégiát. Bár a császár 
többnyire igyekezett alkalmazkodni a Katolikus Király igényeihez,144 végül 
megtiltották neki, hogy a folytatódó francia-spanyol háborúban akár mint csá-
szár, akár mint osztrák főherceg, katonákkal vagy pénzzel segítse a testvér-
ágat.145 Ezzel az egyik legfontosabb francia háborús cél (a két Habsburg-ág 
szétválasztása) teljesült. A császárnak nem volt más választása, mert a birodal-
mi rendek azzal fenyegették, hogy a békét nélküle írják alá, ezzel III. Ferdinánd 
a császári címet kockáztatta volna. A svédekkel kötött szerződésbe azonban be-
lefoglalták a spanyol királyt, mint a császár első számú szövetségesét. 

AIV Fülöp és XIV Lajos (1643-1715) közötti háborút lezáró béke szövege 
1648-ra (kisebb jelentőségű pontoktól eltekintve) elkészült. Az aláírása azon-
ban elmaradt, mert mindkét fél bízott abban, hogy rövidesen sikerül felülkere-
kednie a másikon. A franciák többek között a két Habsburg-ág szétválasztása, a 
spanyol birodalom erővesztése miatt reménykedtek ebben. 1648-ban azonban 
úgy tűnt, hogy Madrid van jobb helyzetben: az 1638-ban született XIV Lajos 
ekkor még gyerek volt, Franciaország 1648 júliusában államcsődöt jelentett, 
augusztusban pedig a Fronde-lázadás (1648-1653) előszele emelt barikádokat 
Párizs utcáin. A polgárháború kitörésében jelentős szerepe volt az elégedetlen-
ségnek, hogy Richelieu utódja, Mazarin bíboros nem kötött békét a spanyolok-
kal.146 

Egyes magyar politikusok a béketárgyalások időszakában is együttmű-
ködtek a bécsi spanyol diplomatákkal. Lippay György esztergomi érsek és má-
sok adhattak át olyan, a konstantinápolyi francia követ és a harmincéves hábo-
rúba utóbb szintén bekapcsolódott erdélyi fejedelem, I. Rákóczi György közötti 
levélváltásból származó iratokat az állandó követnek, amelyeket azután a 
vesztfáliai tárgyalások előkészítő szakaszában a spanyol delegációt vezető 
Diego Saavedra Fajardo használt fel egy politikai pamfletjében, amelyet utóbb 
Brüsszelbe küldött.147 

143 Konrad Repgen: Die Westfälischen Friedensverhandlungen. Überblick und Hauptprobleme. 
In: 1648. Krieg und Frieden in Europa. I—II. Hrsg. Klaus Bußmann - Heinz Schilling. Münster 
1998. I. 355-372. A holland-spanyol béketárgyalásokra: Israel, J. I.: The Dutch Republic i. m. 
347-374. 

144 Vö. Parker, G.: Thirty Years' War i. m. 274.: 15. jegyz. 
145 Nevezetesen a francia király és a császár közti békében: Instrumenta Pacis Westphalicae. 

Die Westfälischen Friedensverträge 1648. Bearb. Konrad Müller, (a továbbiakban: IPW) Instru-
mentum Pacis Caesareo-Gallicum Monasteriense. 3. és 4. paragrafus (83-84.) 

148 Paul Sonnino: Prelude to the Fronde. The French Delegation at the Peace of Westphalia. 
In: Der Westfälische Friede. Diplomatie - politische Zäsur - kulturelles Umfeld - Rezeptions-
geschichte. Hrsg. Heinz Duchhardt. Münster 1998. 232. 

147 Tibor Monostori: Transilvania en el horizonté político-ideológico de Saavedra Fajardo. Res 
pública. Revista de filosofía política 11. (2008) 351-366. 



„Magyarország két világbirodalom határán"? 

Magyarország és az osztrák Habsburgok európai történeti helyének és 
szerepének szemléltetésére, az önálló magyar politikai mozgástér szűk voltá-
nak illusztrálására a magyar historiográfia gyakran használja-használta a (kö-
zép-európai Habsburg Monarchiával azonosított) „Habsburg Birodalom" és a 
„[két évszázadon át] két világbirodalom határán"148 terminusokat. A biroda-
lomelméleti kérdések (Birodalom volt-e a 16-17. századi közép-európai Habs-
burg Monarchia, és ha igen, mettől meddig? Jogos-e az Ausztriai Ház két ágára, 
a két államalakulat együttesére bizonyos értelemben egységes birodalmi, hege-
monikus politikát folytató birodalomként tekinteni?) összetett elemzést igé-
nyelnek, de a korabeli politikai, hatalmi és jogi viszonyok vizsgálata inkább azt 
támasztja alá, hogy az utóbbi kérdésre egyértelmű nem válasz adható. 

A világbirodalom, a „Habsburg világbirodalom" szó használata és két év-
századra való kiterjesztése ellen több érv is szól.149 Az Ausztriai Ház két ága 
már 1521-1522-ben elszakadt egymástól,150 majd az osztrák vonal „emancipáci-
ójának"151 felgyorsulásával a dinasztia egysége 1558-ban megszűnt,152 ezt az 
1617. évi családi szerződés153 gyakorlatilag véglegesítette.154 1648-ban nemzet-
közi szerződésben tiltották meg a német-római császárnak, hogy segítse Spa-
nyolországot a francia király ellen. 

148 Vagy végvidékén, illetve határvidékén. L. pl. István György Tóth: Political Culture in Hun-
gary: One Kingdom in Two World Empire (16ch-17th Centuries)". In: Political Culture in Central 
Europe (10th-20th Century). Part I: Middle Ages and Early Modern Era. Ed. Halina Manikowska -
Jaroslav Pánek - Martin Holy. Prague 2005. 333-347., ill. Pálffy Géza: Magyarország két világbiro-
dalom határán (1526-1711). In: Magyarország története. Főszerk. Romsics I. i. m. 307-487. Friss 
összefoglalójában ugyanő viszont már csak „két nagyhatalom határvidékéről" beszél: Uő: A három 
részre szakadt ország 1526-1606. (Magyarország története 9.) Bp. 2009. főként 7-23. 

149 így vélekedik egyik, már idézett írásában Pálffy Géza is. Pálffy G.: A Magyar Királyság i. m, 
1080. 

1!,u Az 1521. évi wormsi és az 1522. évi brüsszeli szerződésben V Károly előbb Alsó- és Fel-
ső-Ausztriát, Stájerországot, Karintiát és Krajna egy részét, majd Goriziát, Triesztet, Tirolt és 
Elő-Ausztriát engedte át öccsének, a későbbi I. Ferdinánd császárnak. 

131 Edelmayer kifejezése (Edelmayer, F.: Los hermanos i. m. 170). 1524-ben Ferdinándot bátyja 
a Szent Római Birodalom kormányzójává nevezte ki, 1531-ben római királlyá választották. Az 
1530-1540-es években Ferdinánd önállósodása a Birodalomban egyre hangsúlyosabbá vált. 

152 V Károly törekvéseivel szemben, hogy valamilyen formában fiára és annak utódaira hagyo-
mányozza a császári címet (egy kompromisszumos javaslat értelmében, az 1551. évi augsburgi csa-
ládi szerződésben foglaltak szerint Ferdinánd császársága esetén és annak halála után a két ág kö-
zött váltakozott volna annak birtoklásának joga) 1558-ra, Ferdinánd császárrá proklamálásának 
évére az osztrák ágnak sikerült megakadályoznia II. Fülöpnek az itáliai vikariátusra bejelentett 
igényét is, bár utóbbi igény évszázados családi nézeteltérések forrása lesz. Vö. Edelmayer, F.: Los 
hermanos i. m. 179. 

153 Onate-szerződés: 1. a 4. jegyzetben. 
154 III. Fülöp trónra lépésének idejére a Német-római Császárság és a császár jelentősége hát-

térbe szorult a spanyol külpolitikában. Ezt mutatja Baltasar Álamos de Barrientos spanyol tudós-
nak és politikusnak 1598. évi politikai traktátusa a Spanyol Monarchia külpolitikai irányvonalairól, 
melyben a Császárság sokkal kisebb helyet foglal el, mint Franciaország, Anglia vagy Itália. A csá-
szárból ekkorra „inkább a barátunk, mint semleges személy" válik, az is elsősorban a rokonsági 
kapcsolat, a török elleni háborúból fakadó közös érdekek, a Bécsnek juttatott spanyol pénzsegélyek 
és az osztrák tartományoknak a protestanizmus előretörése miatti szorult helyzete miatt. Idézi: 
Edelmayer, F.: Söldner und Pensionäre i. m. 35. Vö. uo. 34-35. 



E tanulmány szerzője mégis indokoltnak tart ja az „Ausztriai Ház orszá-
gai" kifejezés használatát. A vérrokonság és a dinasztikus házasságok, a közös 
tradíciók és vallás, az ideológiai és külpolitikai érdekek gyakori egybeesése (az 
egy uralkodóházhoz való tartozás tudatos vállalásán túl) egy közepesen szoros 
és legtöbbször informális jellegű, de megbonthatatlan politikai szövetséget 
eredményeztek a két Habsburg-ág között. Ez, valamint a magyar historiográfia 
számára jobbára ismeretlen, rendkívül intenzív politikai, pénzügyi, gazdasági, 
hadügyi és művelődéstörténeti kapcsolatrendszer indokolja az Ausztriai Ház 
egységként való kezelését. Ennek a történeti felfogásnak a hazai történetírás 
számára azért lehet kiemelt jelentősége, mert a Magyar Királyságot is integráló 
közép-európai Habsburg Monarchia nézőpontjából ez a (szükségképpen Né-
metalföld és Itália nagy részére is kiterjedő) kapcsolatrendszer intenzitásában 
sokszorosan felülmúlta a Franciaországgal vagy Angliával kialakítottat. Továb-
bá, a Spanyol Monarchiát irányítók döntései (már csak a Bécsben dolgozó spa-
nyol diplomaták érdekérvényesítő képessége és anyagi lehetőségei miatt is) al-
kalmanként közvetlenül is hatással voltak magyarországi eseményekre.155 

A két önálló államalakulatot a politikai szövetségen túl azonban nem le-
het egységként mozgó birodalomként felfogni. A döntéshozó és a végrehajtó 
szervek között (a bécsi vagy prágai spanyol követeken kívül) szinte semmilyen 
átfedés nem volt, a nagy távolság miatt nem is lehetett. A két ág esetében leg-
feljebb V Károly uralkodásának egyes szakaszaiban, és 1634 és 1636 között le-
het beszélni egységként mozogni próbáló birodalomról. Végül további kutatáso-
kat igényel annak vizsgálata, hogy egy, a Kárpát-medencétől nyugatra található 
„világbirodalom", „Habsburg világbirodalom" feltételezése a Német-római Bi-
rodalom vagy a monarchia universalis egészen mást jelentő fogalmaival, eset-
leg rossz fordításával mosódott össze.156 

Utóbbi fogalom az „Ausztriai Ház"-hoz, az „ausztriai"-hoz hasonló mérté-
kű földrajzi és jelentéstartalmi módosulásokon ment keresztül a kora újkor-
ban.157 Miközben a teológiai-jogi traktátusokban a kereszténység világi feje to-
vábbra is a császár maradt, V Károly halála után a fogalom az államok közötti 
politikai kapcsolatokban és a propagandairodalomban előbb II., III., majd IV 
Fülöphöz (a harmincéves háború időszakában spanyol túlsúllyal a Habsburg-
ház egészéhez), majd a 17. század közepétől XIV Lajoshoz kötődött. Ebben a 
két évszázadban „egyetemes királyságot", „egyetemes monarchiát", a keresz-
tény Európa államalakulatai feletti egyeduralmi törekvéseket és a megvalósu-
lás utáni elképzelt, jövőbeli állapotot, illetve az európai államok közötti elsősé-
get jelentett, és bizonyos értelemben a „császárság" politikai értelemben vett 

155 L. újabban egy konkrét példán: Marti Tibor - Monostori Tibor-. Olivares gróf-herceg külpoli-
tikai koncepciója és Pázmány Péter 1632. évi római követségének előzményei. Történelmi Szemle 
51. (2009: 2. sz.) 275-294. 

156 A „Monarchie universelle" címet kapta Bérenger, J.: Histoire i. m. 1519 és 1700 közötti feje-
zete. Fernando Gareía de Cortázar - José Manuel Gonzalez Vesga\ Spanyolország története. Bp. 
2001., amelynek a 16-17. századról szóló fejezete — helyesen — „Az egyetemes királyság" címet 
viseli. 

157 Franz Bosbach: Monarchia universalis. Ein politischer Leitbegriff der frühen Neuzeit. 
Göttingen 1988. 



formájává, „változatává" vált. Az Európán kívüli világ legtöbbször csekély sze-
repet játszott jelentéstartalmában. A monarchia universalis természetesen soha 
nem valósult meg. 

A fentiekből következik, hogy véleményünk szerint a Magyar Királyság 
1558 és 1648 között nem volt egy tőle nyugatra elhelyezkedő világbirodalom ke-
leti határán (pusztán egy tőle keletre fekvő világbirodalom, az Oszmán Biroda-
lom végvidékén158). A Magyar Királyság egy európai egyeduralmi törekvésekkel 
részben megalapozottan vádolt és azok megvalósítására sokak által képesnek 
gondolt összetett állammal (a Spanyol Monarchiával) dinasztikus kapcsolatban 
álló közép-európai regionális nagyhatalom (az osztrák Habsburgok monarchiá-
ja mint összetett állam) keleti államrésze (monarchiarésze) volt.159 

A világbirodalom szónak a magyar történeti irodalomban való részleges 
meggyökerezéséhez valószínűleg hozzájárult Spanyolország gyors gyarmati 
terjeszkedése. Hangsúlyozni kell, hogy a mai értelemben vett „világbirodalom-
ról" legfeljebb az 1520-as vagy az 1530-as évektől, a spanyol kormányszervek 
felállítása, a kontinensközi hajózás beindítása és rendszeresítése, a közigazga-
tás kiépítése, valamint az első újvilági alkirályság megalapítása (1535) u tán le-
het beszélni. 

Téves az a megállapítás, amely szerint Amerika felfedezésével Spanyolor-
szágban az élet minden tekintetben megváltozott,160 és az is, hogy a spanyol ál-
lam hatalma á felfedezések korában mérhetetlenül megnövekedett volna.161 A 
Spanyol Monarchia mindenekelőtt európai birodalom volt, bevételeinek há-
romnegyede a nemesfémbeáramlás csúcsidőszakában is az európai területeiről 
érkezett,162 kiadásainak még nagyobb része oda irányult. A spanyol külpolitiká-
ban (és a spanyol és az európai keresztény ember gondolatvilágában) az Indiák 
fontossága rendszerint Németalföld, Itália, Franciaország és az Oszmán Biro-
dalom után következett.163 A spanyol hegemónia mindig az európai területe-
ken, elsősorban Kasztílián, Németalföldön és Itálián nyugodott, és Spanyolor-
szág akkor is betöltötte volna birodalmi szerepét, ha egyetlen gyarmattal sem 
rendelkezik. 

Miért feledkezett el a magyar történetírás Spanyolországról ? 

Az európai (szuper)hatalmi státus és a magyar történetírásban megjelenő 
kora újkori Spanyolország-kép közötti jelentős eltérés elsősorban historiográfi-
ai okokkal magyarázható. A válasz két úton közelíthető meg. Az egyiken halad-
va sorra lehet venni azokat az egyszeri vagy tendenciaszerűen, egymást erősít-

158 Vö. Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén. Bp. 1976. 
159 Ujabban erre 1. Winkelbauer, T.: Ständefreiheit i. m., főként 1. köt. és Pálffy G.: The 

Kingdom of Hungary i. m. 
160 José Roméra Castillo: Los entremeses y el descubrimiento de América. In: Las Indias 

(América) en la literatura del Siglo de Oro. Ed. Ignacio Arellano. Kassel 1992. 107. 
161 Erich Zöllner. Ausztria története. Bp. 1998. 127. 
162 Yun, B.\ Marte contra Minerva i. m. 337. 
163 Vö. Elliott, J. H.: The Old World and the New. 1492-1650. Cambridge 1970. és Anthony 

Grafton: New worlds, ancient texts. The power of tradition and the shock of discovery. Cambridge 
1992. 



ve ható okokat, amelyek önmagukban nem elegendők, együttesen viszont már 
igen az eltérés magyarázatára. A másik úton haladva felvázolható egy össze-
tett, koherens rendszer, a magyar történetírás képe a kora újkori Európáról, 
amelynek elemei egymást erősítik. 

Az Ausztriai Ház spanyol ága és a Kárpát-medence államai közötti kapcsola-
tok sporadikusak, gyakran esetlegesek, közvetettek voltak és jelentőségük — ért-
hetően — eltörpült az 1526-tól Magyar Királyságot is kormányzó osztrák ággal 
fenntartott kapcsolatokhoz képest. A hatások legtöbbször Bécsen keresztül, sok-
szor a kortársak és a mai történetírók számára is láthatatlanul, pontosabban szól-
va átvitten érvényesültek. A Habsburg-dinasztia története során az uralkodóház 
súlypontja csak százötven-kétszáz esztendőre került át Közép-Európából a konti-
nens délnyugati részébe. A nagy földrajzi távolságok és politikai események is köz-
rejátszottak abban, hogy az egykori Spanyol Monarchia területén fekvő levéltárak 
— néhány jelentős kivételtől eltekintve — napjainkig feltáratlanok.164 

A spanyolellenes leyenda negral%b és a 17. század utáni magyarországi 
Habsburg-ellenes politikai nézetrendszerek nyomai a legutóbbi időkig kimutat-
hatóak. Előbbi rendkívül nagy szerepe és évszázados hatása — amelyet erősí-
tett, hogy Spanyolország a 19-20. században nagyrészt marginális szerepet ját-
szott az európai nagyhatalmi politikában — nyomon követhető nemcsak az eu-
rópai, de a magyar történetírásban is.166 

A terminológiai kérdések, a történeti fogalmak gyakran rendkívül össze-
tett volta is hozzájárult ahhoz, hogy a Habsburgok történetének spanyol vonat-
kozásai és a spanyol hegemónia lényege (a Spanyol Monarchia mint európai bi-
rodalom) ri tkán jutottak el a történetírói kérdésfeltevések szintjére, vagy kiszo-
rultak, mellékessé váltak a kutatás számára. A tárgyalt „ausztriai" („osztrák"), 
„világbirodalom" mellett ilyen a „császári", „birodalmi" fogalom is. Utóbbi két ter-
minus összetett vizsgálódást igényel, de hogy bizonyos esetekben mennyire megté-
vesztő lehet alkalmazásuk, azt jól jelzi számos historiográfiai példa, amelyekben az 
1620. évi fehérhegyi vagy az 1634. évi nördlingeni csatát mint a „császári seregek" 
vagy a császár győzelmeként értelmezik, megfeledkezve nemcsak a résztvevő sere-
gek hivatalos státusáról, de azok összetételéről és a résztvevő hatalmak politikai 
céljainak különbözőségéről is. Hasonlóképpen, a harmincéves háború periodizáció-
ja és szakaszainak nemzetközileg is általánosan használt elnevezése korántsem ad 
teljes képet a háborús eseményekben résztvevő hatalmakról és azok szerepéről.167 

164 A spanyolországi levéltárakról: Barta László: A spanyolországi hungarica-kutatás történe-
te. Levéltári Szemle 39. (1989: 2. sz.) 76-84. 

165 A spanyolokról már a középkor végétől megjelenő negatív kép, amely a 16. századtól vált 
Európa-szerte elterjedtté, elsősorban a protestáns államokban. Ez a spanyolokat kegyetlenkedő, el-
vakult, zsarnoki népként mutatta be. Ennek alapjául az európai ellenreformációs és birodalmi tö-
rekvéseik, illetve a tengerentúli őslakosokkal szemben tanúsított magatartásuk szolgáltak. R. G. 
Cárcel: La leyenda negra. História y opinion. Madrid 1992. 

166 Anderle Ádám elemezte az 1810-től 1945-ig tartó időszakot. Anderle A.: A magyar-spanyol 
kapcsolatok i. m. 60-64., 121-123., vö. még Korpás Z.: The History of Charles V i. m., melynek 
megállapításai sok esetben az V Károly utáni spanyol uralkodók korára vonatkozóan is igazak. 

167 A szakaszok elnevezése (pl. cseh-pfalzi, dán-holland, svéd, svéd-francia) jól mutatja a 
Habsburg-ház ellen küzdelmet folytató hatalmak sorát, arról azonban nem ad árnyalt képet, hogy 
(mivel a Spanyol és a közép-európai Habsburg Monarchia egymástól független államok voltak), me-



A fentieken túl említendő a magyar történetírás Ausztria-, Németország-
és Franciaország-központúsága.168 Ettől elválaszthatatlan, hogy az elmúlt két 
évszázadban Németország és Franciaország politikai és gazdasági súlya jóval 
nagyobb volt, mint Spanyolországé. A spanyol nyelvet ismerők száma is jócskán 
elmarad a németül és franciául tudóké mögött. A magyarországi könyvtárak-
ban csak csekély számban találhatóak meg a témára vonatkozó forráskiadvány-
ok és szakirodalom, egyes esetekben természetesen a spanyol és az európai tör-
ténetírás is okolható ezért.169 

Végül, több jel mutat arra, hogy a magyar historiográfia földrajzi értelem-
ben nem mindig használja következetesen a kora újkori 'Spanyolország' (illetve 
Spanyol Monarchia) fogalmát, és azon elsősorban a Pireneusi-félszigetet értik, 
gyakran „Itáliát", „Németalföldet", (a korban is használt) Belgiumot említve 
akkor is, ha a „Spanyol Monarchia" (vagy valamelyik országának) használata 
indokoltabb lenne. A korban Szicília, Antwerpen, Besançon és Milánó éppúgy a 
Spanyol Monarchiában feküdt, ahogy Tirol, Prága, Kassa vagy Komárom a kö-
zép-európai Habsburg Monarchiában. 

Az Ausztriai Ház, a Spanyol Monarchia és a Magyar Királyság 1558 és 1648 
között: az alapkutatások fontossága és a feltárásra váró területek 

Az elmúlt évtizedek nemzetközi kutatási eredményei a spanyol Aranyszá-
zadok magyar történeti vizsgálatának új alapokra helyezését tették szükséges-
sé. Kidolgozásra kerültek azok az elvek, amelyek mentén a következő évtize-
dekben gyűjthetők és rendszerezhetők lesznek a fénykorát élő spanyol világbi-
rodalom és a Kárpát-medence államalakulatai közötti kapcsolatrendszerre 
fényt derítő források. A magyar levéltárosok és kutatók korábbi munkájának fi-
gyelembevételével az elmúlt két évben megkezdődött az európai levéltárak és 
kézirattárak anyagának és a magyar vonatkozásokat tartalmazó forráskiad-
ványoknak a rendszerezett feltérképezése, illetve az eredmények publikálása. 
E tanulmány szerzője a program másutt közlésre kerülő részletes ismertetése 

lyik ellen küzdöttek. A harmincéves háborúban részt vevő államok közül csak a két Habsburg Mo-
narchia volt az, amelyik mindegyik évben részt vett a küzdelmekben. Vö. Parker, G. : Thirty Years' 
War i. m. 155. Valójában éppúgy értelmetlen feltenni a kérdést, hogy Madrid mikor lépett be a há-
borúba, mint azt, hogy Bécs mikor lépett be: a harmincéves háború során a Habsburgok ellen küz-
dő államok egyik legfőbb, háborújukat legitimizáló érve Spanyolországnak és az Ausztriai Háznak a 
monarchia universalis megvalósítására való törekvése volt. 

168 Gunst Péter: A magyar történetírás története. Debrecen 2000. 197-245. A magyar tanulmá-
nyokban gyakran igen jelentős túlsúly tapasztalható (pl. a 17. századra vonatkozóan) a spanyol és a 
francia történelmi személyek és események említésében utóbbiak javára. Egy újabb Magyaror-
szág-történetben (Ágoston G. - Oborni T.: Tizenhetedik század i. m.) a spanyol állam (Spanyolor-
szág) neve négyszer bukkan fel, ebből egyszer 18. századi vonatkozásban, kétszer pedig az ország 
népességére utalva. A negyedik említésre már utaltunk, 1. a 18. jegyzetet. 

169 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában a vesztfáliai béketárgyalás-
ok monumentális, 1962-ben megkezdett forráskiadvány-sorozatából számos kötet megtalálható. Az 
Acta Pacis Westphalicae levelezés-sorozatában szinte a teljes császári, svéd és francia levelezés (ed-
dig tizennyolc kötet) megjelent már, a pápai-velencei, a holland és a spanyol levelezésből azonban 
még egyetlen kötet sem. 



helyett itt a két legfontosabb alapelvet és néhány feltárás előtt álló területet és 
várható eredményt mutat be. 

Az üj kutatások egyik sarokköve a kutatások területi megosztásának kér-
dése. A feltáratlan hungarika-anyagot rejtő nyugat-, közép- és dél-európai le-
véltárak és kézirattárak földrajzi, történeti, kutatástörténeti és gyakorlati 
okokból öt részre oszthatók: 1: a mai Magyarország; 2: az egykori közép-euró-
pai Habsburg Monarchia és az egykori Erdélyi Fejedelemség területei (így töb-
bek között Ausztria, Csehország, Szlovákia, Románia és Horvátország); 3: a 
mai Spanyolország; 4: az egykori Spanyol Monarchia egyéb területei (elsősor-
ban Belgium és Dél-Itália), végül 5: a 16-17. században az Ausztriai Házhoz 
tartozó országok mai területén kívül eső, gazdag spanyol vonatkozású forrás-
anyagot őrző városok (London, Párizs és Róma mellett elsősorban a német, hol-
land és az észak-itáliai gyűjtemények). 

Az elmúlt két év kutatásai nyomán valamennyi területen előrelépés tör-
tént. A legintenzívebb vizsgálódások a bécsi Osztrák Állami Levéltárban és spa-
nyolországi gyűjteményekben történtek. Magunk a teljesség igényével a Haus-, 
Hof- und Staatsarchiv spanyol udvari és diplomáciai levelezésében, illetve a ve-
gyes iratokban végeztünk hungarika-kutatást az 1558 és 1648 közötti időszak-
ra, egyben megkezdve a felkészülést a Hofkammerarchiv ban folytatandó kuta-
tásokra. A kora újkori bécsi spanyol követek magánlevéltárainak hungarika-
gyűjtési céllal történő szisztematikus feltárása még nem történt meg. Marti Ti-
bor a legismertebb spanyolországi gyűjteményeken (a Simancasi Országos Le-
véltáron, a madridi Nemzeti Történeti Levéltáron, a Királyi Történeti Akadé-
mia Salazar y Castro Gyűjteményén és a madridi Nemzeti Könyvtár anyagán) 
kívül 9 levéltárban és kézirattárban járt , közöttük olyan európai jelentőségűek-
ben, mint a herceg Medinaceli család toledói magánlevéltárában.170 Az elsősor-
ban a Madrid és Bécs közötti kapcsolatrendszert és azok magyar királyságbeli 
és erdélyi vonatkozásait érintő politika- és diplomáciatörténeti kutatások során 
feltárt források kiadása, illetve a kutatási eredmények publikálása folyamat-
ban van. 

A magyarországi hungarika-kutatás horizontját jelentős mértékben kibő-
víthetik az egykor spanyol birtokban lévő itáliai és németalföldi területeken 
folytatott vizsgálódások éppúgy, mint a magyarországi történeti kutatás által 
jól ismert (állami és családi) levéltárak spanyol vonatkozású anyagainak feltá-
rása. A szerző 2008-ban és 2009-ben Belgiumban, a brüsszeli Királyi Levéltár-
ban és Csehországban, a Morva Tartományi Levéltárban (Brno) kezdte meg ez 
irányú kutatásait . 

A kutatások másik alapelve a rendszerszemlélet, amelyet Korpás Zoltán 
említett eddigi munkáiban már (más formában jelentéssel és tartalommal, de) 
hangsúlyozott. A Habsburg-ház európai és Európán kívüli területei (az Auszt-
riai Ház fennhatósága alatt álló részrendszerek) közötti politikai és diplomáciai 
kapcsolatokat, pénz-, áru-, hitel- és tőkeáramlást, a szellemi javak cseréjét és a 

170 Marti Tibor: Beszámoló a 2008. évre elnyert Klebelsberg-ösztöndíjjal megvalósított spanyol-
országi kutatóútról (Toledo-Madrid-Simancas) 2008. március 23.-2008. május 23. Kézirat, MOL 
Mikrofilmtár. 



hadseregek csapatmozgásait egységben, a kölcsönhatások és az egymás közötti 
függőségek gazdag rendszerében szeretnénk vizsgálni. 

Nem véletlen, hogy a spanyol-magyar kapcsolatok számos feltáratlan 
részterülete (például a spanyol anyaországi közvélemény sok esetben rendkívül 
élénk érdeklődése a magyarországi török háborúk eseményei iránt171) közül az 
új szemlélet igen termékenynek bizonyulhat a gazdasági és kereskedelmi kap-
csolatok vizsgálata során. Eltekintve attól, hogy a Németalföld és Itália egy ré-
szére érkező magyar áruk egyben a Spanyol Monarchia területére érkeztek, 
mélyebb feltárásra vár a Spanyolországba irányuló magyarországi rézexport 
kérdése.172 A 17. század első felében számos szakvélemény, levél keletkezett a 
Németország (és az osztrák Habsburgok) és Spanyolország közötti kereskede-
lem nehézségeiről és azok elhárításának módozatairól. Több adat alapján bizo-
nyosra vehető, hogy a spanyol pénzügyigazgatás leértékelési politikájának (réz-
tartalmú pénzek verésének) és a Spanyolország területén történő fegyvergyár-
tásnak (ágyúöntés) fontos eszközévé és alapanyagává vált a magyarországi réz.173 

A rendszerszemléletű nézőpont gyakorlatba ültetésére tett kísérletet leg-
utóbb egy esettanulmányunk, amely az Újvilágból beáramló nemesfémek és a 
tizenöt éves háború spanyol finanszírozása közötti összefüggésekhez, a korabe-
li külkereskedelmi ügyletek természetéhez és a Fuggerek szerepéhez szolgálta-
tott néhány adatot.174 

171 Henry Ettinghausen: The News in Spain: Relaciones de sucesos in the Reigns of Philip III 
and IV European History Quarterly 14. (1984) 2., 4-6., 15. 

172 Johann Khevenhüller, a császár madridi állandó követének több, II. Rudolf császárnak 
1601-ben írt levelében központi kérdést foglal el a magyarországi rézimport előmozdításának ügye, 
erről egy madridi kormányzati vezetővel is tárgyalt, említi a réz lehetséges behajózási pontjait is a 
Pireneusi-félszigeten. Khevenhüller levele II. Rudolfhoz, Madrid, 1601. október 19. In: Tatjana 
Lehner: Die Regierungszeit Philipps III. (1601-02) in den Berichten Johann Khevenhüllers an 
Kaiser Rudolf II. Kiadatlan diplomamunka. Universität Wien, 2001. 193. Évtizedekkel korábban, a 
németalföldi felkelés hozzájárult az antwerpeni rézpiac összeomlásához és ezzel (a politikaiak mel-
lett a kedvezőtlen kereskedelmi és gazdasági hatások következtében is) a császár pénzügyeinek 
romlásához. L. Rauscher, P.: Zwischen Ständen i. m. 340-341. (Khevenhüller leveleiben fontos he-
lyet kapnak a magyarországi hadszíntérről a Madridban tartózkodó követhez a valladolidi udvarból 
és Itáliából érkező tudósítások, a spanyol töröksegély kérdése, és többször utal a Spanyolországban 
tartózkodó perzsa követségre.) 

1 Egy kereskedő két helyen is említ „magyar", Spanyolországba érkező rezet: Andrés Labermayr 
bajor származású üzletember levele ismeretlennek, a Spanyolország és Németország közötti kereskede-
lemről. Sevilla, 1624. augusztus 20.: HHStA, Staatenabt., Sp., Varia, Karton 5f., fol, 584r-585v., itt fol. 
585. A levél közvetett kapcsolatban lehet az Almirantazgónak, a Sevillában 1624. október 4-én, holland 
mintára létrejött kereskedelmi társaságnak a felállításával. Vö. Renate Pieper - Philipp Lesiak: Redes 
mercantiles entre el Mediterráneo y el Atlántico en los inicios de la Guerra de los Treinta Aiîos. XIV 
International Economic Congress. Helsinki 2006. http://www.helsinki.fi./iehc2006papersl/Pieper.pdf 
(Utolsó megtekintés: 2009. augusztus 25.) 7.; I. A. A. Thompson: Las galeras en la politica militar 
espanola en el Mediterráneo durante el siglo XVI. Manuscrits: Revista d'histnria moderna 24. 
(2006) 110.: 61. jegyz.; Lehner, T.: Philipp III. i. m. passim. 

174 Monostori Tibor: Adatok az amerikai nemesfémek európai importja és a török elleni küzde-
lem finanszírozása közötti összefüggésekre a tizenötéves háború időszakában (1591-1606). In: Ta-
vaszi Szél Konferenciakiadvány. Bp. 2009. 108-114. 



Az Ausztriai Ház, a Spanyol Monarchia és a Magyar Királyság: egy néző-
pontváltás lehetősége 

A II. Fülöp-kori Spanyolországot láttatták már európai „látszat-nagyha-
talomnak"175 és „befulladt gazdaságú, állandóan az államcsőd szélén tántorgó 
országnak" is.176 A Katolikus Király jelent meg mint német-római király,177 a 
spanyol Habsburgok pedig mint a (német-római császár hatalmával azonosí-
tott) „Osztrák Ház" szövetségesei.178 A Kárpát-medence számos alkalommal 
mint két évszázadon keresztül két világbirodalom határán lévő terület jelent 
meg a történeti összefoglaló munkákban. Ezek a pontatlannak nevezhető vagy 
több esetben cáfolható állítások, historiográfiai tévedések a fent bemutatott 
okokkal nagyrészt magyarázhatók. Azok tartós fennmaradásának eredete azon-
ban máshol keresendő. 

A magyar történetírás képe a 16-17. századi Európáról, és a modell, ame-
lyet alkalmaz a történeti események leírásakor, az elmúlt évszázadban (csilla-
gászati példával élve) több esetben kettőscsillag-rendszerűvé vált, amelynek ér-
vényességét korabeli források is egyértelműen erősítik.179 A két csillaggá az 
Oszmán Birodalom (és annak központja, Konstantinápoly) és egy, a Kárpát-me-
dencétől nyugatra fekvő, gyakran egységesnek feltételezett világbirodalom (mely-
nek magyarországi használatában összemosódnak a mai értelemben vett világbi-
rodalom, a Német-római Birodalom, a monarchia universalis és a keresztény álla-
mok összességének, az universitas christianának egymással rokon értelmű, de va-
lójában rendkívül eltérő jelentésű fogalmai) vált, utóbbinak ugyanakkor nem lett 
egyértelmű központja, részben azért, mert maga Bécs is ennek a feltételezett 
világbirodalomnak a keleti határán feküdt. 

A magyar historiográfia kettőscsillag-rendszerében bizonyos értelemben a 
Német-római Császárság került a keresztény Európa (és alkalmanként a világ-
birodalom) középpontjába. E modell szerint a Szent Római Birodalom felé irá-
nyult a nagyhatalmak Európa-politikája,180 a Német-római Császárságnak és a 

175 Gonda I. - Niederhauser E.: A Habsburgok i. m. 52. 
176 Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711. Bp. é. n. 143. 
177 A (három) vesztfáliai béke közül a (svédek és a császár közötti) osnabrücki egyik cikkelyében 

felsorolták a két hatalom „szövetségeseit" (foederati et adhaerentes). A svédeké mellett első helyen 
természetesen a „legkeresztényibb" (azaz a francia) király, a császár mellett pedig a „katolikus" (azaz 
a spanyol) király jelent meg. A Katolikus Királyt Péter Katalin a német-római királlyal (a császár 
megválasztott utódjával) azonosította. Péter Katalin: A vesztfáliai béke és Erdély. Rubicon (1997: 2. 
sz.) 43. Vö. a békeszerződés szövegével: IPW i. m. Instrumentum Pacis Caesareo-Suecicum Osna-
brugense. XVII/10-11. Az első cikkben is megemlítik a szövetségesek egy részét, így a spanyol királyt 
is. (Figyelemreméltó, hogy a szövetségesek sorában első helyen a spanyol király, utolsó helyen az Er-
délyi Fejedelemség szerepel, Svédország esetében első helyen a francia király, utolsó helyen az Erdélyi 
Fejedelemség.) 

178 Erdély története i. m. 659. 
179 „Magyarország 16-17. századi helyzetére is igazak Báthory István erdélyi fejedelem szavai, 

aki saját országáról írta 1575-ben, hogy országa a világ két legnagyobb hatalma között, vagyis azok 
sarkpontjában helyezkedik el". Ágoston G. - Oborni T.: Tizenhetedik század i. m. 9. 

180 A harmincéves háborúban „a császárság Európa nagyobb felével került szembe". Erdély 
története i. m. 660. „1625 tavaszán úgy tűnik, mintha egész Európa a Habsburgok két ágának 
túlhatalmát ostromolva egy táborba készülődnék. [...] A különböző síneken, de egy irányba futó, a 
Habsburgok német birodalmi hatalmának megdöntését célzó elképzelések Bethlen személye körül 
találkoztak." Uo. 677. 



közép-európai Habsburg Monarchiának a törökellenes harcát Európa nagy ré-
sze mindvégig központi kérdésként kezelte,181 a keleti Habsburgok és a né-
met-római császár önmagában is elég erősek volt ahhoz, hogy irányítsák a nyu-
gati közép- és nagyhatalmakat.182 

A magyar történetírás kevés esetben vezeti le a közép-európai Habsburg 
Monarchia történetét mint a nyugat- és dél-európai (a Rajnán és az Alpokon 
túli) történelem által nem csekély mértékben meghatározottat. A Magyar Ki-
rályságtól nyugatra elhelyezkedő nagy európai hatalmak sorában, ha el is is-
merte Franciaország vagy Spanyolország nagyobb erejét, Bécset velük közel 
vagy teljes mértékben egyenrangúnak tette meg. 

Ez az Európa-kép nagyrészt megalapozott: a Habsburgok több évszázados 
küzdelme a Valois-kkal, majd a Bourbonokkal; a tény, hogy mind Eszak-Itália, 
mind Németalföld jelentős része a korszakban jogilag a Német-római Császár-
ság része volt; a tény, hogy a hatalmas nyugat-keleti és észak-déli kiterjedésű 
Német-római Birodalom a korabeli keresztény Európa földrajzi centrumában 
feküdt, mind-mind ezt erősíti. Az angol, francia, spanyol, itáliai hatások is ter-
mészetszerűleg legtöbbször a Német-római Császárságon keresztül érték el a 
Magyar Királyságot és általában a Kárpát-medencét, az európai nagyhatalmak 
pedig befolyásszerzésre és egymás közötti konfliktusaik rendezésére használ-
ták a Birodalom területét. Az Oszmánokkal a Kárpát-medence területén több 
évszázados küzdelmet folytató Habsburg Monarchia európai nagyhatalmi sze-
repét feltételező, a Császárságot gyakran az európai politika középpontjává 
tevő kép mint historiográfiai keret jól képes magyarázni a Magyar Királyság 
történeti fejlődését. 

Mindezek mellett azonban figyelembe lehet és véleményünk szerint szük-
séges is venni, hogy a Német-római Császárság államai már a vesztfáliai békét 
megelőző egy évszázadban is jelentős mértékben szuverének voltak, így egysé-
ges császársági érdekérvényesítés csak igen korlátozott mértékben létezett. A 
korabeli keresztény Európa lakosságának fele a Rajnán és az Alpokon túl (Ang-
liában, Franciaországban, a Pireneusi-félszigeten és Itáliában) élt. A nagy tör-
ténelmi régiók közül (a 19-20. századdal ellentétben) ekkor Germania területe 
a gazdaságilag fejletlenebbek közé tartozott, és a felfedezések és a gyarmatosí-
tás korában a Császárság államainak rendkívül korlátozott lehetőségük volt a 
világtengerre való kijutásra, a világkereskedelembe és a tengeri hadviselésbe 
való közvetlen bekapcsolódásra. Végül alaposabb vizsgálat és elemezés alá kell 
venni az Ausztriai Ház két ága közötti erőviszonyokat, a két Habsburg-állam-
konglomerátum uralkodói közötti érdekellentéteket, gyakran gyökeresen eltérő 

181 [A tizenöt éves háború korában] „Ellenben gondolkodó államférfiak, igy Zamolyszki János 
lengyel kanczellár, már ez időben észrevették a török hatalom elgyöngülését, s lehetőnek tartották 
megtörését, ha Európa uralkodói nem egymást marczangolják, hanem a császárt támogatják. De a 
császári diplomatia nem tudta a hatalmakat szövetségre bírni..." A Magyar Nemzet Története. 
I-XVIII. Szerk. Szilágyi Sándor. Bp. é. n. X. 12. [Kiemelés tőlem - M. T.] 

182 [A cseh felkelés után] „... a császárnak sikerült a spanyolokat Alsó-Pfalz, a bajor herceget 
pedig a Pfalzi Választófejedelemség odaígérésével Frigyes németországi tartományaira uszítani, a 
háborút a Német Birodalomra kiterjeszteni, s a Protestáns Uniót otthon lekötni." Magyarország 
története i. m. 1. 819. [Kiemelés tőlem - M. T.] 



külpolitikai irányvonalukat és császárságbeli prioritásaikat. A fentiek alapján 
kétséges, hogy a közép-európai Habsburg Monarchia (gazdasági, katonai, poli-
tikai erejénél fogva) európai nagyhatalom lett volna a 16-17. században.183 

Elsősorban ez utóbbi szempontok figyelembevételéből adódik, hogy az ér-
telmezési keret, amelyet a magyar historiográfia számos munkája alkalmazott 
a magyar történeti fejlődésnek az európaiban való elhelyezésére, az Alpokon túl 
és a Rajnán túl meggyengül, a Mediterrán-tenger és az Atlanti-óceán partján 
pedig szinte teljesen érvényét veszítheti. Kiigazításra szorul az a közép-európai 
szemléletű kép, amely a harmincéves háború kitörését, a cseh felkelés leverését 
és a háborús eseményeket mindenekelőtt a közép-európai hatalmi viszonyokból 
vezeti le. Emellett árnyalásra szorul az a nézet is, amely az Oszmán Birodalom 
és a keresztény Európa közötti harc legfontosabb frontvonalának tekinti a Kár-
pát-medencét a 17. században, és az is, amely szerint a 17. században a Habs-
burg-ellenes európai államok külpolitikája meghatározó részben Bécs ellen és a 
Német-római Császárság központi területei felé irányult. 

A magyar historiográfia kettőscsillag-rendszerében gyakran a Német-ró-
mai Császárság mint központ körül keringenek az egyes bolygók, az európai 
nagyhatalmak (Bécs, Stockholm, Párizs, Madrid, Róma) politikája. Egyes ese-
tekben ez a modell elégtelennek bizonyul. A központi csillagot nyugatabbra, az 
Atlanti-óceán partjának közelébe, a legerősebb dinasztikus államokat, a hol-
land Egyesült Tartományokat és Angliát tömörítő Madrid-Párizs-Hága-Lon-
don tengelyre kell eltolni, mely új központhoz képest Közép-Európa államaiból 
(és magából a Német-római Császárságból is) bolygók lesznek. A Magyar Ki-
rályság és osztrák Habsburgok történetének számos európai jelentőségű ese-
ménye kizárólag akkor érthető meg, ha a történetírás az eddig gondoltnál jelen-
tősebb függőséget tételez fel a nyugati tengely országaiban, így a Spanyolor-
szágban is zajló folyamatoktól. Ezekben az esetekben feltétlenül szükségessé 
válik — miként ezt már több mint egy évszázada Fraknói Vilmos is szorgalmaz-
ta — egyfajta kis kopernikuszi fordulat elvégzése.184 A központ elmozdításával 
például a tizenöt éves háború története nagyobb összhangba hozható a nyugati 

183 Számos kutató, köztük Jean Bérenger, Erich Zöllner és Friedrich Edelmayer az „Ausztria 
nagyhatalommá válik" szófordulattal jellemzik a 17. és a 18. század fordulóját. Magunk — az 54. 
jegyzetben írtak és a két Habsburg-államkonglomerátum közötti hatalmi erőviszony aránytalansá-
ga miatt — a 16-17. századra vonatkozóan nem javasoljuk, sőt kifejezetten hibásnak tartjuk az 
Ausztriai Ház osztrák ágának a „Habsburg Birodalom" szókapcsolattal való leírását (vö. nemrég 
hasonlóan vélekedett Pálffy G.\ A Magyar Királyság i. m. 1080.). Megemlítendő, hogy ebben a két 
évszázadban a nemzeti történetírások és a szakdiszciplinák tucatnyi birodalomról tudnak Európá-
ban vagy európai magterülettel: Spanyol Birodalom, Holland Birodalom, Portugál Birodalom, az 
(első) „Brit" Birodalom, Svéd Birodalom, Velencei Birodalom, Oszmán Birodalom, de (birodalomel-
méleti megfontolások miatt) Franciaország és egyes kelet-európai államok esetében is joggal alkal-
mazható ez a fogalom. Végül ismételten szükséges hangsúlyozni, hogy a Habsburg szót a korban 
nem használták a dinasztia államainak megnevezésére. 

184 Vö. „...állítani merem, hogy hazánk történetét a Habsburg-házból származó királyaink 
alatt, teljesen csak akkor fogjuk ismerni, ha majd Simancas [a spanyol állami levéltár] ez irányban 
átkutatva leend. A bécsi udvar magyarországi politikájának titkos rugóira és belső alakulásaira in-
nen nagyobb világosság lesz deríthető, mint Bécs levéltáraiból ..." Fraknói Vilmos: Tanulmányaim 
Spanyolország állami levéltárában. Századok 3. (1869) 152. 



nagyhatalmak politikájával, jobban érthetőbbé válik a bécsi külpolitika eseten-
kénti kényszerpályája vagy a II. Ferdinánd-féle ellenreformáció jellege.185 

Az Ausztriai Ház 16-17. századi erőcentrumai (a Pireneusi-félsziget, a 
burgundi birodalmi kerület, Eszak-Itália, a Nápolyi és Szicíliai Királyság, a kö-
zép-európai Habsburg Monarchia és a gyarmati világ) körül négy jelentősebb 
frontvonal alakult ki. Az amerikai őslakosok elleni újvilági, az Oszmán Biroda-
lom elleni közép-, kelet- és dél-európai és észak-afrikai, a holland Egyesült Tar-
tományok elleni németalföldi és újvilági, a Franciaország ellen a kontinens kü-
lönböző területein zajló háborúk egymástól jelentős mértékben elszigetelve 
folytak.186 Csak alkalmanként kerültek egymással szorosabb kölcsönhatásba, 
mint a francia-holland és a francia-török esetenkénti szövetségek, vagy az 
Ausztriai Ház két ága közötti együttműködések alkalmával. 

Spanyolországnak az V Károly halála (1558) utáni évszázad túlnyomó ré-
szében a holland Egyesült Tartományok,187 az osztrák Habsburgoknak pedig az 
Oszmán Birodalom volt az elsődleges ellenfél. Míg a német-római császár cse-
kély valós politikai hatalma, illetve a közép-európai Habsburg Monarchia regio-
nális nagyhatalmi státusa a 16-17. században (Eszak-Itália kivételével) csak 
rendkívül korlátozottan tette lehetővé, hogy a dinasztia keleti ága jelentős mér-
tékben befolyásolja az Alpokon és a Rajnán túli országok politikai és gazdasági 
fejlődését, addig a Spanyol Monarchia átvette és továbbfejlesztette V Károly 
Európa jelentős részét lefedő katonai, kereskedelmi és diplomáciai hálózatát. 

A magyar történetírás tudása a fentiekben jelzett alapkutatások megkez-
désével és szisztematikus folytatásával számottevő mértékben módosulhat és 
bővülhet arról, hogy az e tanulmányban részletesen bemutatott spanyol rend-
szerben — amelynek legészakibb dominója Németalföld, legdélibb Szicília és 
Nápoly, legkeletibb pedig a bécsi spanyol követség révén Bécs volt — milyen 
szerepet játszott a testvérág, az osztrák Habsburgok kormányozta Magyar Ki-
rályság. Budapesten is olvasható az az európai historiográfiában gyakran emlí-
tett, 1618. novemberi spanyol államtanácsi jegyzőkönyv, amelyben megjelenik 
Madrid félelme, hogy „Bécs bukása", azaz a közép-európai Habsburg-állam-
együttes esetleges összeomlása dominóelv-szemen magával ránthat ja Németal-
földet és Itáliát, és ezzel Madridot is.188 Nemcsak a Magyar Királyságnak a spa-
nyol rendszer peremén elfoglalt különleges helyéről fog többet megtudni a ma-
gyar historiográfia, de a keresztény Európa egy évszázadon át legerősebb álla-

185 Vö. pl. Bérenger, J.: Histoire i. m. 267., 270., 334-348. 
iáé y - p e e r Schmidt- Krieg und Recht an den Grenzen des Christianitas: Der Zweifronten-

krieg des spanischen Imperiums gegen Muslime und Indios (16./17. Jahrhundert). In: Gewalt in 
der frühen Neuzeit. Hrsg. Claudia Ulbrich — Claudia Jarzebowski — Michaela Hohkamp. Berlin 
2005. 307-323. 

187 A spanyol államháztartás kiadásainak relatív többségét a nyolcvanéves háború során Né-
metalföldre költötték el. Pl. az 1637. évre tervezett összes kiadások egyharmada illette az északi 
spanyol tartományt, az oda utalt összegek már a 16. században több alkalommal meghaladták a 
négy millió dukátot. 

188 MOL Mikrofilmtár, 45227. (Est. 711. fol. 87.) Vö. Kohler, A.: Die europäische Bedeutung i. 
m. 147. 



máról is, abban a korban, amikor a Magyar Királyság az universitas christiana 
egyik fontos védőbástyája volt.189 

THE POSITION OF THE HUNGARIAN KINGDOM AMONG THE COUNTRIES 
OF THE HOUSE OF AUSTRIA IN THE PERIOD OF SPANISH DOMINATION IN EUROPE 

(1558-1648) 

by Tibor Monostori 
(Summary) 

The study aims at redefining the position of the Kingdom of Hungary within the European 
system of states in the 16th and 17th centuries, that is, in the century following the death of emperor 
Charles V It regards the Kingdom of Hungary, an integral part of the Central European Habsburg 
Monarchy, as one of the countries subjected to the House of Austria. It is justified not only by the 
intensity of the relationship between the two Habsburg conglomerations of land, that is, the Spanish 
Monarchy and the Central European Habsburg Monarchy, but also by the contemporary dominance 
of the Spanish branch and by the influence, stronger that that of the other contemporary western 
powers, but hardly known, which the Spanish Monarchy exerted upon the historical evolution of the 
Hungarian Kingdom. 

The study overviews the relevant European and Hungarian historiography, clarifies the basic 
conceptions such as the „House of Austria", „Austrian" and monarchia universalis, examines the 
„Spanish system", making use of the most recent results of international research of politics and 
economy, and of a wide variety of sources on Spanish affairs from different European archives. The 
results achieved so far clearly show that the application of a new, All-European historical framework 
can have a fertilizing effect in the research of the Hungarian Kingdom in the 16th and 17th 
centuries. 

Whether the model can indeed be put to use should be decided by the study of original sources 
in various European archives in the coming years. Yet some partial results, and the list of archives 
where research is to be undertaken, which is presented in a separate sub-chapter, make it possible to 
anticipate some of the expected results, mainly with regard to the anti-Ottoman struggles, the 
political network within the Holy Roman Empire, the history of the Thirty Years' War and of 
commercial relations. 

189 „A világuralom keletről nyugat felé haladva, a médek, perzsák, görögök és rómaiak kezén 
át, végre a spanyolokhoz érkezett. [...] Az isten fia harmadnapra felszállott az égbe, hátrahagyván a 
földön helytartóját, kit pápának neveznek, ki az ő székén ül mennyei bölcsességgel, környezve sok 
igen jeles fejedelemmel, kik az isteni igazságért küzdenek s kik között a spanyol király az első he-
lyet foglalja el." Tommaso Campanella „De monarchia hispanica" című, 1600 körül írt munkáját 
Mika Sándor idézi: Mika S.\ Richelieu i. m. 33. 



Horváth Zita 

ÖRÖKÖS ÉS SZABADMENETELŰ JOBBÁGYOK 
A 18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON 

Az örökös jobbágyság fogalma és értelmezése a magyar történetírásban1 

Ha fellapozzuk a legforgatottabb magyarországi történelmi fogalomtárat, 
akkor a jobbágyság címszó alatt a következőt olvashatjuk az örökös jobbágyság-
ról: „A jobbágyság jogi és gazdasági fejlődése a 15-16. sz. fordulójától kezdve 
tört meg Mo.-on, s egy évszázad alatt nagyobb hányada az örökös jobbágyság 
jogi, egésze pedig az ún. második jobbágyság gazdasági helyzetébe került."2 Az 
örökös jobbágyság címszó pèdig a következőket közli: az „örökös jobbágyság 
»feltétlen és örökös parasztiság« (lat. mera et perpetua rustieitas); Werbőczy 
István Hármaskönyv ének kifejezéséből származó kategória, amelyet a történeti 
szakirodalom heterogén fogalmi terjedelemben használ. - 1. örökös jobbágyság: 
második jobbágyság (Engelsnél: zweite Leibeigenschaft), s ekkor olyan átfogó 
fogalom, amely a jobbágyság röghözkötéséhez, a szabad költözési jog elveszté-
séhez kapcsolódó széles ívű gazdasági-társadalmi folyamatrendszert — major-
sági gazdálkodást, a robot kiterjesztését, a városok feudalizációját stb. — teljes 
egészében magába foglalja. Ezen a tágabb értelmezésen belül van, aki az örökös 
jobbágyságot a kelet-európai második jobbágyság hazai válfajaként tart ja szá-
mon. - 2. Az örökös jobbágyság a 16-18. sz.-i magyar parasztság jogilag megha-
tározott csoportja (nem egésze); egyrészt »örökölt« (haereditarius) örökös job-
bágyok, akiket a földesúr őseitől örökölt, és nem maga szerzett, másrészt a föl-
desúrnak feltétlen (mera) és örök, folytonos (perpetua) jelleggel alávetett pa-
rasztok (Werbőczy-féle értelemben)."3 A címszó a továbbiakban leírja az örökös 
jobbágy jellemzőit: szabad költözési jog hiánya, szoros személyi függés a földes-
úrtól, a földesúr korlátozott tulajdonjoga jobbágyai felett (pl. eladományozhat-
ja, ítélkezési joga van felette az úriszéken keresztül). Majd így folytatja: „Az 
örökös jobbágyság súlyos személyi és dologi alávetettségét sok parasztnak sike-
rült elkerülni; fogalma ezért nem azonos a második jobbágyság gazdasági-társa-
dalmi rendszerével. Az örökös jobbágyságból kiemelkedtek a fegyverrel szolgáló 
hajdúk, a végvári vitézlő rend tagjai, a különféle liberek (szabadok), libertinusok 
(szabadosok), a taksás jobbágyok, sajátos zsellérállapotúak, extraneusok, nem be-
szélve a mezővárosok rosszabbodó, de mégis kedvezőbb helyzetű lakosairól. 

1 A fejezet nem kívánja a téma historiográfiai elemzését adni, csupán csak azokat a jellemző 
műveket emeli ki, amelyek a tanulmány témája szempontjából relevánsaknak tekintendők. 

2 Magyar történelmi fogalomtár. I—II. Szerk. Bán Péter. Bp. 1989. I. 222. 
3 Uo. 82. 



Mindezen rétegeket a lazább személyi kötöttség, főként a szabadköltözésre bo-
csátás (manumissio) jellemezte."4 A fogalomtár e paraszti rétegek jellemzője-
ként írja le a kontraktus szerint, leginkább pénzben történő, kevesebb robottal 
járó adózást. A 17. század közepétől a 18. század elejéig folyamatosan nőtt a 
számuk, az úrbérrendezés előtt a jobbágyság 35-40%-a nem volt örökös job-
bágy, az örökös jobbágy (Leibeigene) nevet II. József 1785. évi jobbágyrendelete 
törli el, amit majd az 1790. évi 35. törvénycikk emel törvényerőre, ez u tán min-
den jobbágy szabadon költözhetett. 

A rendszerváltozás évében megjelenő fogalomtár pontosan adja vissza a 
szakirodalom általános véleményét az örökös jobbágysággal kapcsolatban, mint 
ahogy a középiskolai történelem tankönyvek is ezt a nézetet közvetítették. Az 
örökös jobbágy kifejezés szerepel a korabeli forrásokban is, a történeti szakiro-
dalom már a 19. századtól kezdve használja, a második jobbágyság (.zweite Lei-
beigenschaft) fogalom használatát azonban csak az 1945 utáni szakirodalom ve-
zette be. Ennek lényegét Friedrich Engels nyomán Pach Zsigmond Pál fejtette 
ki az ún. „elkanyarodás-elméletben",5 miszerint a magyarországi agrárfejlődés 
a 15. század második feléig nagyjából a nyugat-európai úton haladt. A földrajzi 
felfedezések után és részben annak hatására azonban az Elbától keletre eső or-
szágok fejlődése megtorpant, megmerevedett a feudalizmus, kialakult a „máso-
dik jobbágyság", magyarországi elnevezéssel „örökös jobbágyság" rendszere. 
Másik művében Pach hangsúlyozza a parasztság földtől való megfosztását, az 
ún. elzselléresedést és a Habsburgok gyarmatosító politikáját.6 A „második job-
bágyság" létét szinte valamennyi történész evidenciaként kezelte. (A már emlí-
tett szerzőkön kívül a teljesség igénye nélkül például Makkai László7 vagy T. 
Mérey Klára.8) így gondolkodik természetesen az 1950-es évek történetírását 
reprezentáló jobbágyság-történeti munka, a Spira György által szerkesztett ta-
nulmánykötet is.9 

Az 1985-ben megjelent tízkötetes Magyarország történet 3. kötete 
(1526-1686), noha stílusában már eltért az 1950-es évek szakirodalmától, de a 
parasztság történetére vonatkozó álláspontok lényegesen nem változtak, így 
szerzői a parasztság földtől való megfosztását, a majorsági gazdálkodás kiterje-
dését és a növekvő terheket, mindenekelőtt a robotot hangsúlyozzák.10 

A nemrég elhunyt Varga János monumentális munkája a 16-18. századi 
jobbágyrendszerről jelentősen módosította a korábbi ismereteket, nagy mennyi-
ségű forrásbázisra építve az ország egész területére vonatkozóan bizonyította a 

4 Uo. 82. 
5 Pach Zsigmond Pál: A magyarországi agrárfejlődés elkanyarodása a nyugat-európaitól. In: 

Uő: Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVII. században. Bp. 1963. 135-254. 
6 Pach Zsigmond Pál: Plz eredeti tőkefelhalmozás Magyarországon. Bp. 1952. 
7 Makkai László: Az európai feudalizmus jellegzetességei. Bp. 1987. 
8 T. Mérey Klára: Somogy megye parasztsága és a földkérdés 1690-1848. Bp. 1964. 
9 Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon 1711-1790. Szerk. Spira György. 

Bp. 1952. 
10 Pach Zsigmond Pál: Európa a 16-17. században. A kelet-európai fejlődés. In: Magyarország 

története 3. 1526-1686. Bp. 1985. 74-100.; Zimányi Vera: Gazdasági és társadalmi fejlődés Mohácstól 
a 16. század végéig. In: Uo. 285-392.; Zimányi Vera - Makkai László: Gazdaság és társadalom a 17. 
század első felében. In: Uo. 937-1021.; Zimányi Vera: Gazdaság és társadalom a 17. század második 
felében. In: Uo. 1273-1424. 



szabad költözésű elemek létezését, meghatározó jelenlétét a kora újkori Magyar-
országon, ha úgy tetszik az örökös jobbágyság időszakában. „1715-ben történt 
meg ugyanis először, hogy az országgyűlés tudomást vett a szabadmenetelű 
riísíieus-kategória létezéséről. A megelőző száz esztendőben erről minden or-
szágos szintű és hivatalos megnyilatkozás hallgatott, legfeljebb a megyéknek 
kellett a század második felében a problémával szembenézniük. Annak nyílt és 
közvetlen elismerésére, hogy van és egyre terebélyesedik egy szabadköltöző pa-
rasztréteg, a századfordulóig azért sem kerülhetett sor, mert 1556 óta olyan 
törvény sem volt érvényben, amely a jobbágyok másik részének röghöz láncolá-
sát egyértelműen mondta volna ki. Ilyen körülmények között pedig hiányzott a 
jogi és elvi alap annak magyarázatára, hogy a parasztságon belül rétegformáló 
különbségek alakultak ki. A századfordulóra azonban változott a helyzet. Nem-
csak annyiban, hogy többé nem lehetett szemet hunyni a felduzzadt szabadme-
netelűek létezése felett."11 

Az elkanyarodás elmélete az 1990-es évek elején vitára ingerelte történé-
szeinket, miután Pach Zsigmond Pál, az elmélet magyarországi kidolgozója, a 
BUKSZ 1991 őszi számában egy újabb írást szentelt a kérdésnek. Ebben rövi-
den összefoglalta a korábban több tanulmányban és könyvben kifejtett állás-
pontját a kérdésről, ha úgy tetszik, kiállt korábbi véleménye mellett. Ennek lé-
nyege — kisebb módosításokkal — a következő: Historiográfiai argumentáció-
val írta le azt a 16-17. században kialakult folyamatot, amelynek során Kö-
zép-Kelet-Európa fejlődése megtorpant, elkanyarodott a nyugat-európai fejlő-
déstől. Ennek egyik velejárójaként mutatja be az ún. Gutsherrschaftok, azaz a 
földesúr saját kezelésű birtokainak főként robotmunkára épülő elterjedését, 
szemben a főként jobbágyi kézben lévő Grundherrschaftokkal, amelyek Európa 
nyugati felére jellemzőek. A második jobbágyság Engels által 1882-ben beveze-
tett fogalmát a magyar történetírás megjegyzéseivel adatolja, amivel azt kívánja 
bizonyítani, hogy a jelenség már a polgári történetírásban is megjelent, Szalay 
Lászlótól, Horváth Mihálytól és Acsády Ignáctól kezdve a Domanovszky-iskola 
történészein át egészen a marxista szerzőkig. Ezzel mintegy cáfolja Gyáni Gábor 
azon megállapítását, amely szerint a magyarországi agrárfejlődésnek a nyu-
gat-európaitól való elkanyarodása az 1950-1960-as évektől azért került a törté-
netírás kidolgozandó témái közé, hogy ezzel Magyarország 1945 utáni kelethez 
való tartozását történetileg is igazolják. Vagyis azt, hogy az elkanyarodás már a 
16. században megtörtént. Korábbi tételei közül egyedül a Habsburg-gyarma-
tosítás kérdését revideálta.12 

Pach tanulmányára Hanák Péter és Gyáni Gábor reagált.13 Hanák legin-
kább Magyarország hovatartozása szempontjából válaszolt, kiállva a Pach által 

11 Varga János: Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban 1567-1767. 
Bp. 1969. 308. 

12 Pach Zsigmond Pál: A közép-kelet-európai régió az újkor kezdetén. BUKSZ (1991: ősz) 
351-361. 

13 Hanák Péter: Kezdjük újra a régió-vitát? BUKSZ (1992: tavasz) 6-10.; Gyáni Gábor: Érvek 
az elkanyarodás ellen. BUKSZ (1991: tél) 406-409. 



cáfolt Közép-Európa mint régió létezése mellett.14 Gyáni Gábor a majorságok 
Pach által túlhangsúlyozott hatását és elterjedtségét kérdőjelezte meg, illetve 
Varga János kutatásaira építve írt a szabadmenetelű jobbágyi kategória magas 
százalékos arányáról a jobbágyságon belül az örökös jobbágyság rendszerének 
idején, vagyis a röghözkötés sikertelen voltát bizonyította. Ugyancsak tagadja a 
jobbágyi földek földesúr általi kisajátítását, vagyis szerinte a majorsági földek 
nem a jobbágytelkek elvételével szaporodtak. Gyáni Szakály Ferenc kutatási 
eredményeivel érvel a piaci lehetőségek jobbágyok számára beszűkülő volta el-
len: „A magyar utak még sohasem láttak annyi kereskedő parasztot, mint a 16. 
század második felében."15 A majorságok nagyarányú elterjedését Niederhau-
ser Emil is cáfolta másutt, szerinte 20-25%-ra tehető arányuk a mezőgazdasá-
gilag művelt területen belül.16 Kaposi Zoltán kutatásai pedig a majorság mun-
kaerő-eloszlását tisztázták, 75-80%-ra teszi a bérmunkások arányát a robotoló 
jobbágyokkal szemben.17 

Miként tehát e rövid áttekintésből is kiderül, az 1980-as évektől kezdve az 
1950-es évekhez képest elmozdult a történetírás álláspontja, pontosabban 
visszatért ahhoz a parasztság-képhez, amelyet korábban leginkább Szabó Ist-
ván képviselt.18 Szabó is leírta azokat a folyamatokat, amelyek 1514 után kö-
vetkeztek be a paraszti társadalom életében, illetve azokat a tendenciákat, 
amelyek a jobbágyság röghözkötésére irányultak, még ha teljesen megvalósulni 
nem is tudtak. Részletesen mutatja be és elemzi a 16-17. századi törvényeket 
és vármegyei statútumokat, amelyek szabályozták a költözést, ír a majorsági 
gazdálkodás terjedéséről, terhes következményeként a robot növekedéséről. El-
lentétben az 1950-es évek állításával, Szabó azonban már 1940-ben azt írta, 
hogy majorsági területét a földesúr nem a jobbágytelkek elvételével gyarapítot-
ta, hanem elsősorban a pusztán maradt területekből, mint ahogy rögzítette azt 
is, hogy a majorságokon fizetett munkaerőt is alkalmaztak a jobbágyi robot-
munka mellett.19 

A jobbágyság történetének kutatása a közelmúltban nem tartozott-tarto-
zik a legpreferáltabb témák közé, de a különböző összefoglaló Magyarország-
történetek az adott korszak társadalomtörténete kapcsán érintik a kérdést. 
Pálffy Géza tizenhatodik századi összefoglalójában a következőképpen ír a job-
bágyság helyzetéről: „A Dózsa György vezette 1514. évi parasztfelkelés u tán ki-
mondott röghözkötésükre ugyan a század folyamán az ország egyes területein 
történtek kísérletek, ez teljességgel szinte sehol sem valósult meg. Sőt a jobbá-

14 A kérdésre 1. még bővebben: Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Bp. 
1983.; Szűcs Jenő - Hanák Péter: Európa régiói a történelemben. (Előadások a Történettudományi 
Intézetben 3.) Bp. 1986. 3-32. 

15 Szakály Ferenc: Mi veszett Mohács után? A magyarországi török uralom mérlege. Valóság 31. 
(1988: 3. sz.) 43. Idézi: Gyáni G. Ervek az elkanyarodás ellen i. m. 408. 

16 Niederhauser Emil: A kelet-európai agrártörténet vázlata a jobbágyfelszabadításig. In: Em-
lékkönyv Rácz István 70. születésnapjára. Szerk. Kovács Ágnes. Debrecen 1999. 136. 

17 Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700-1848. In: Magyarország gazdaságtör-
ténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Szerk. Honvári János. Bp. 1996. 195. 

18 Szabó István: A magyar parasztság története. Bp. 1940.; Szabó István: Az örökös röghöz-
kötöttség rendszere. In: Uő: Tanulmányok a magyar parasztság történetéből. Bp. 1948. 65-158. 

19 Szabó /.: A magyar parasztság i. m. 36-37. 



gyok költözését a török háborúk, az egyre növekvő végvári katonaság ember-
igénye, valamint a nagybirtokosok majorságaik növelésére irányuló törekvései 
is elősegítették. Főként ezekkel magyarázható, hogy az 1540-es évek második 
felétől a szabad költözést korlátozott mértékben már az országgyűlési határo-
zatok is lehetővé tették, sőt 1556-ban a korábbi szigorú tilalmat némi megköté-
sekkel végleg feloldották (27-33. tc.)."20 Természetesen Pálffy is ír a 16. század 
végétől egyre emelkedő jobbágyterhekről, ugyanakkor árnyaltan mutatja be a 
jobbágyság egyes rétegeit, bizonyítva, hogy nem helytállóak a sematikus, a föl-
desúri elnyomástól sanyargatott jobbágyságról szóló leírások. Szintén a robot-
terhek növekedéséről számol be a 17. századról készült összefoglaló munka, va-
lamint arról, hogy az 1608. évi jobbágybúcsúztató (ablicentiatio) törvény, amely 
a vármegyék hatáskörébe utalta a jobbágyok költözésének engedélyezését, ne-
hezített a jobbágyok helyzetén. „A röghöz kötött jobbágyság mellett léteztek 
azonban szabad költözők, szabadmenetelűek is, főként a hódoltsági területe-
ken..."21 

Péter Katalin közel múltban megjelent könyvében magát az örökös job-
bágyság rendszerét kérdőjelezte meg. Szerinte „az örökös jobbágyságról szóló 
hagyományos véleményben benne van mindaz, amit a parasztság története 
iránti modern érdeklődés kezdete idején, az 1930-as években, a falukutató moz-
galom az agrárproletariátus körében tapasztalt. Az akkori nagybirtokon sze-
rencsétlenül megvalósult iparosodás valóban a nyomor és a paraszti alázatos-
ság számtalan formáját termelte ki. Logikus volt feltételezni, hogy ezeknek az 
embereknek az elődei, a jobbágyok hasonló sorsot éltek."22 A szerző természete-
sen Engels zweite Leibeigenschaft tételére is visszavezeti az örökös jobbágyság 
elméletének elterjedését a magyar történetírásban. Több olyan lehetőséget is 
felsorolt, amelyek segítettek lazítani a jobbágyi kötöttségeken, az adózáson, 
amelyek eredményeként a 16. századi uradalmak tele lettek a földesúri terhek 
alól felszabadított jobbággyal.23 A középkorász Tringli István úgy véli, hogy az 
örökös jobbágyi státus nem az 1514. évi törvények következménye, hanem an-
nak, hogy a jobbágyok egy része önként mondott le a szabad költözési jogról 
azért, hogy cserében földet kapjon.24 Tringli véleményét támasztja alá az alábbi 
érdekes adatom Zala megyéből az örökös jobbágyi státussal kapcsolatban: 1572-
ben (!) bizonyos Molnár vagy Farkas Bálint szabad akaratából örökös jobbágy-
ságra kötelezte magát a Csányiaknak.25 

Szakály Ferenc részletesen tárgyalta a magyar jobbágyrendszert a török 
hódoltságban.26 Főként Varga János már említett monográfiájára épített, saját 
kutatásai alátámasztották, néhol megcáfolták Varga állításait. Megállapította, 

20 Pálffy Géza: A tizenhatodik század története. (Magyar századok 6.) Bp. 2000. 160. 
21 Ágoston Gábor - Oborni Teréz: A tizenhetedik század története. (Magyar századok 7.) Bp. 

2000. 172-173. 
22 Péter Katalin: A reformáció: kényszer vagy választás? Bp. 2004. 53-54. 
23 Uo. 58. 
24 Tringli István-. Az újkor hajnala. Magyarország története 1440-1541. Bp. 2003. 132. 
25 Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg; Csányi család levéltára, 1572. Fasc. 5. Nr. 4. (Régi leltár 

80. XIII. 6.) 
26 Szakály Ferenc: Magyar intézmények a török hódoltságban. (Társadalom- és művelődéstörté-

neti tanulmányok 21.) Bp. 1997. 212-244. 



hogy a hódoltság területén a magyar földesurak nem tudták befolyásolni a ha-
talmas méretű migrációt, a hódoltsági jobbágyság szabadon költözhetett. Mi-
közben tudjuk, hogy a vitézlő rend tagjai katonáskodásuk idejére mentesültek a 
jobbágyi szolgálatok alól, Szakály példákat hoz arra, hogy voltak olyan végvári 
katonák is, akik megunván a szolgálatot, jobbágysorba adták ismét magukat. 
Azokkal a toposzokkal szemben, amelyek az oszmán megszállás kizárólag pusz-
tító hatását hangsúlyozzák, leírja, hogy a népességmozgás általában a hódolt-
ság felé, mint onnan kifelé irányult, és a hódoltságból kiköltözötteket inkább a 
földesúr költöztette saját birtokára. Számtalan példát hoz arra, hogy a földes-
urak kötés-, hit- és kezeslevelekkel igyekeztek örökös jobbágyi státus felvállalá-
sára kényszeríteni jobbágyaikat, ami sok esetben sikerrel járt, de az ország 
egész területén nem működött. Voltak olyan jobbágyok is, akik bizonyos összeg 
vagy ajándék fejében végleg felszabadultak. Végső következtetésként megálla-
pítja, hogy „a hódoltságban megfigyelhető hatalmas méretű, lényegében követ-
hetetlen népmozgást az magyarázza, hogy a hódoltsági társadalmat a nagy tá-
volság, a közbenső országhatár miatt mégsem lehetett olyan szoros ellenőrzés 
alá vonni, amilyenre a teljes jobbágyrendszer visszaállítása »legelőremutatóbb« 
kezdeményezések megvalósításához szükség lett volna. Elősegítette a migráci-
ót az is, hogy a földesurak többsége — nem lévén sem elképzelése, sem ereje 
ilyen változtatások végrehajtásához — beérte az adóval, s nem is ambicionálta 
a függési viszonyok megszorítását. így történhetett, hogy a két egymással hom-
lokegyenest ellenkező tendencia: a szabadmenetelű, saját ügyeit alsó szinten 
önállóan igazgató réteg megerősödése, illetve a jobbágyrendszer megszigorítá-
sára irányuló földesúri törekvés egymás mellett élhetett."27 

A parasztságtörténeti szakirodalom28 szerint — elsősorban a marxista tör-
ténetírás műveire gondolok — az örökös jobbágyság a 18. századra teljesedett 
ki Magyarországon, kezdetét egyfelől a földrajzi felfedezések utáni gazdasági, 
társadalmi és politikai változások jelentették,29 amelyek Európa keleti felét le-
térítették a polgári fejlődés útjáról, másfelől a Dózsa-féle parasztfelkelés leveré-
se utáni megtorló, 1514. évi országgyűlés végzései, valamint Werbőcz}' Tri-
partituma..30 De nemcsak a földesúr népnyúzó politikáját túlhangsúlyozó, a tár-
sadalmat csak egymással folyton harcban álló osztályok antagonisztikus ellen-
tétpárjaként láttató marxista történetírás írta le a parasztság helyzetét elvisel-
hetetlennek, ez már Acsády Ignác művében is központi szerepet kapott.31 Szabó 

27 Uo. 243-244. 
28 Részletes ismertetésétől itt eltekintek, erre 1. Horváth Zita: A Mária Terézia-féle úrbérrende-

zés historiográfiája és forrásai. In: Források és történetírás. (Studia Miskolcinensia 4.) Miskolc 2003. 
137-157. 

29 Vö. Pach Zs. P.: A magyarországi agrárfejlődés i. m. 
30 „Dominisque ipsorum terrestribus, mera et perpetua jam rusticitate subjecti sunt.", azaz 

„Földesuraiknak föltétlen és örökös jobbágyságába kerültek." Werbőczy István Hármaskönyve. Rep-
rint kiadás. Pécs 1989. 406.: III. rész, 26. cím., 2. cikk. 

31 „Idővel azonban az uralkodó rendiség uj meg uj terhekkel rakta meg a jószágain élő jobbágy-
népet, miből éles osztályellentétek, több izben véres osztályharczok támadtak, melyeket a győztes 
urak végül 1514-ben, mikor az elgyöngült királyi hatalom jobbágyvédő politikáját nem érvényesíthet-
te többé, a jobbágyság röghöz kötésére, helotizálására használtak." [...] „...boszuvágy és az osztály-
önzés lényegileg lehetetlenné tette a további szabályos államéletet, a különböző társadalmi rétegek 
békés együtt maradását..." Acsády Ignác: A magyar jobbágyság története. Bp. 1908. 8. és 199. 



István szintén írt az örökös jobbágyság koráról, annak okaként említve az 
1514. évi parasztfelkelést és következményeit, az új nagybirtokos-üzem kifejlő-
dését, a nemesi vármegye önkormányzó hatalmának kibontakozását,32 és a tö-
rök-magyar háborúk okozta vérveszteséget és anyagi romlást. Az örökös job-
bágyság legnagyobb tehertételének a földesúri majorságok elterjedését és az 
emiatt egyre növekedő robotterheket tartotta.33 Szabó értelmezte is az örökös 
jobbágy fogalmát: „Örökös volt a jobbágy s ez nem csak azt jelentette, hogy a 
jobbágy, aki éppen a telkében ült, nem távozhatott el telkéről, hanem azt is, 
hogy az úri hatalom igényt tartott a jobbágytelek leendő örökösére, a jobbágy 
fiára is."34 

A 16-17. századot Szabó István általában is a hanyatlás, a romló jobbágy-
sors, az elszegényedés és telekaprózódás időszakának tartotta. Ellentétben 
ugyanakkor a marxista történetírás egyoldalú parasztság-képével, Szabó már 
azt is jelezte, hogy a robotterhek tekintetében is jelentős különbségek voltak az 
ország különböző részei között,35 valamint azt is rögzítette, hogy az örökös job-
bágyság korában is volt lehetőség a jobbágysors javítására, amelynek eszköze a 
szökéstől kezdve a jobbágy nemesítéséig terjedt, mint ahogy a jobbágyság réte-
gei közötti különbségeket is kimutatta. Szabó a 18. századról szólva írt a betele-
pítésekről és ennek hatásaként a pénzben adózó, szabad költözési joggal rendel-
kező, szerződéses (kontraktualista) jobbágyi kategóriáról. A kontraktualista 
jobbágyok elterjedése a volt hódoltsági területen volt a legnagyobb, de általá-
ban is elmondható, hogy „a szerződéses jobbágyok száma a XVIII. század köze-
pe táján igen jelentékeny volt. Az úrbérrendezés előtt Tolna megye 101 helysé-
ge közül 57 egészben, Pest megyében 185 közül 92 egészben vagy részben, Sop-
ron megyében 202 helység közül 36 egészben, 11 részben szerződéses viszony-
ban volt földesurával. Abaúj megye 209 helysége közül már csak 11 volt egész-
ben s 24 részben, Szatmár megye 247 helysége közül egészben csak 3 mezővá-
ros és részben 48 község, Torna megye 42 helysége közül pedig csak Torna me-
zőváros egyedül volt szerződéses. A kép tarkaságára jellemző azonban, hogy a 
Tornával szomszédos Gömörben az úrbérrendezés idejére az egész vármegyé-
ben általános lett a szerződés."36 A 18. században, az örökös jobbágyság harma-
dik századában tehát a jobbágyság egy része szabadmenetelű kontraktualista, 
árendás vagy taxás volt, amely változásokat a század eleji törvények is rögzítet-
ték (1715, 1723) - miként Szabó ezt is bemutatta. A szabadmenetelűség azon-
ban gyakran az úrbérrendezés idejére már elenyészett, a régebben ott lakó job-
bágyok utódai sokszor hereditáriusnak, azaz örökös jobbágynak számítottak.37 

A terhek tekintetében azonban még mindig voltak különbségek az örökös job-
bágyok és a szabadmenetelűek között, az adókat pedig vagy urbárium, vagy 
szerződés (kontraktus), vagy szokás (usus) szabta meg. 

32 Itt utalt az 1608. évi jobbágybúcsúztató törvényre, amely vármegyei hatáskörbe utalta a job-
bágyok költözésének engedélyezését. A jobbágybúcsúztató törvény rossz fordításából eredő félrema-
gyarázásokat bizonyította: Varga J.\ Jobbágyrendszer a magyarországi i. m. 

33 Szabó I.: A magyar parasztság i. m. 35. 
34 Uo. 41. 
35 Uo. 38. 
36 Uo. 49. 
37 Uo. 519. 



Ahogy már említettem, a történetírás napjainkra már árnyalta az 1950-es 
évek történetírásának sablonjait, közelítve a most vázolt Szabó István-féle pa-
rasztságképhez. Emellett leginkább a Wellmann Imre által megrajzolt 18. szá-
zadi parasztságkép terjedt el,38 illetve él ma is,39 annak ellenére, hogy az újabb 
vizsgálatok bizonyos kérdésekben nagy mértékben pontosították Wellmannak 
és más — itt nem említett parasztságkutatónak — a megállapításait,40 miként 
ezekre fent már utaltam. Talán leginkább ifjabb Barta János 2000-ben megje-
lent 18. századi Magyarország-történetének parasztságtörténeti rövid összefog-
laló fejezetei reprezentálják a parasztságról alkotott képünket, valamint a Ma-
gyarország agrártörténetében írt fejezete.41 Eszerint a kelet-európai jobbágyok-
hoz képest a magyarországi parasztság helyzete kedvezőbb volt, de 1514-től 
kezdve a röghözkötésre irányuló tendenciák jelen voltak. Az ország három rész-
re szakítása után az egyes országrészek között a parasztság helyzetében is je-
lentős különbségek alakultak ki, a királysági területeken érvényesült leginkább 
„a jobbágyi alávetés tendenciája".42 A legsúlyosabb a 17. században lett a jobbá-
gyok helyzete, a robotszolgáltatás az 1514. évi országgyűlés által megszabott 
napokat is meghaladta, a század végére ugyanakkor kialakult egy szabadköltö-
ző réteg is. Az 1715. és az 1723. évi országgyűlés elismerte a szabad költöző ré-
teg létezését. Barta János a földesúri terhek számbavételekor megállapítja, 
hogy az örökös jobbágyok robotkötelezettsége szinte mindenütt meghaladta a 
törvényben előírt 52 napot, azok a szabadmenetelű jobbágyok, akik nemcsak 
készpénzt fizettek, hanem robotoltak is, évi 12 napot teljesítettek. A zsellérek 
kapcsán megemlíti, hogy a fogalom tájegységenként mást és mást jelentett, ter-
heik mértéke nem érte el a jobbágyokéit. A szabadmenetelű jobbágyok helyzete 
pedig a 18. század második felében folyamatosan romlott, a robot tekintetében 
már alig volt különbség az örökös jobbágyok és a szabadmenetelűek között. A 
szabadmenetelű jobbágyi kategória kialakulásával, jellemzőivel, sorsának az 

38 Wellmann Imre: A parasztnép sorsa Pest megyében kétszáz évvel ezelőtt tulajdon vallomásai-
nak tükrében. Bp. 1967.; Uő: A gödöllői Grassalkovich-uradalom gazdálkodása, különös tekintettel 
az 1770-1815. esztendőkre. Bp. 1933.; Uő: A parasztság belyzete az 1767. évi úrbérrendezés előtt. 
Századok 89. (1955: 4-5. sz.) 551-587.; Uő: Pest megye parasztsága és az úrbérrendezés. Különlenyo-
mat Pest megye múltjából. Bp. 1965.; Uő: A magyar mezőgazdaság a XVIII. században. Bp. 1979. és 
Uő: Magyarország népességének fejlődése a 18. században. In: Magyarország története 1686-1790. 
Főszerk. Ember Győző - Heckenast Gusztáv. Bp. 1989. 25-80. 

39 Ezt a képet abból a szempontból bírálta Benda Gyula, hogy Wellmann az ország mezőgazda-
ságát, paraszti életét a volt hódoltsági terület, az alföldi újratelepülés szempontjából mutatta be, de 
az ország más területéről kevés adatot hoz. Benda Gyula: Gazdaság és társadalom. BUKSZ (1991: 
ősz) 316-319. 

40 Az újabb álláspontokra 1. még Kaposi Z.: Magyarország gazdaságtörténete i. m.; Nieder-
hauser E.: A kelet-európai agrártörténet vázlata i. m.; Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában I. 
A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala megye három járásában. (Za-
lai Gyűjtemény 51.) Zalaegerszeg 2001.; Uő: A Zala megyei parasztság helyzete a 18. században az 
úrbérrendezés forrásainak tükrében. Korall 19-20. (2005) 132-160.; Uő: A földesúr-jobbágy viszony a 
Mária Terézia kori úrbérrendezés paraszti vallomásai alapján Borsod, Pest és Zala vármegyékben. 
In: Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára. Bp. 2008. 228-250., stb. 

41 Iß. Barta János: A tizennyolcadik század története. (Magyar századok 8.) Bp. 2000: 56-66.; 
Uő: Magyarország mezőgazdaságának regenerálódása 1711-1790. In: Magyarország agrártörténete. 
Szerk. Orosz István - Für Lajos - Romány Pál. Bp. 1996. 33-79. 

42 Iß. Barta J. : A tizennyolcadik század i. m. 57. 



örökös jobbágyokéval való összevetésével legrészletesebben — amint már emlí-
tettem — Varga János,43 korábban pedig Lukács Zsófi^4 foglalkozott. 

Paraszti társadalom 18. században a Mária Terézia-féle úrbérrendezésig 

Magyarországon a II. József által 1784-ben elrendelt, majd 1787-ben meg-
újított első népszámlálásig a lakosság teljes egészéről nincsenek megbízható 
adataink. A különböző adóösszeírások csak az adózó népet vették számba, az 
adómentességet élvező nemesség eleve kimaradt ezekből az összeírásokból, de a 
nemességen kívüli népesség egészét sem fedték le egészen. A II. József-féle nép-
számlálás már elfogadható hibahatáron belül állapította meg Magyarország la-
kóinak számát. E szerint a tényleges népesség 1787-ben 8.555.832 fő volt.45 A 
népszámlálás forrásai nem teszik lehetővé, hogy a társadalom rétegződését 
pontosan megtudhassuk, de a becsült adatok alapján megállapítható, hogy a 
paraszti társadalom a népesség több mint 90 %-át tette ki. A 18. század elején a 
lakosság összlétszáma — amelyet az 1715-1720. évi adóösszeírás adataiból tu-
dunk megbecsülni — kevesebb, mint a fele volt a II. József korinak, de a társa-
dalmi rétegződés aránya hasonló volt. (Az 1715-1720. évi adóösszeírás alapján 
Acsády Ignác 2.582.000-re, Szabó István 3-3,5 millióra, Wellmann Imre 4-4,5 
millióra, Kováts Zoltán 5-5,5 millióra tette az ország lakosságának ekkori szá-
mát.46) A későbbi lélekösszeírások (conscriptio animarum) 1770 és 1782 között 
már a lakosságszám növekedését mutatják, azonban a parasztság aránya ekkor 
is 90% fölöttire tehető. 

A 18. század elejétől a század végéig a lakosságszám tehát több mint a 
duplájára emelkedett. Ez egyrészt köszönhető annak, hogy a Rákóczi-szabad-
ságharcot lezáró szatmári békekötést (1711) követően régóta várt béke lett az 
országban, a Habsburg Monarchia háborúi (törökellenes háborúk, örökösödési 
háború és hétéves háború) nem az ország területén zajlottak, ez kedvezett a 
természetes szaporodásnak, másrészt a spontán és tervezett betelepülések, il-
letve betelepítések hatására külföldről, főként az örökös tartományokból érkez-
tek lakosok, akik növelték az ország népességét, ugyanakkor jelentős mérték-
ben módosították az ország etnikai összetételét.47 Míg a 18. század elején az or-
szág lakosságának 40-50%-a magyar volt, addig a század második felében 40% 
alatt maradt. A betelepítések megváltoztatták a lakosság etnikai összetételét, 
azonban a társadalmi struktúrát nem alakították át, ugyanis mind az önkéntes 
bevándorlók, mind az uralkodó vagy a földesurak által betelepítettek nagy ré-
sze a paraszti társadalom számát gyarapították. A volt hódoltsági területekre 

43 Varga J.\ Jobbágyrendszer a magyarországi i. m. 
44 Lukács Zsófia: A szerződéses jobbágyok helyzete hazánkban a XVIII. század folyamán a Má-

ria Terézia-féle úrbérrendezésig. Bp. 1937. 
45 Danyi Dezső - Dávid Zoltán: Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787). Bp. 1960. 28. 
46 I f j . Barta J.: Magyarország mezőgazdaságának regenerálódása i. m. 38. 
47 „Véleményünk szerint a mai magyarországi (és tágabb értelemben az egész kárpát-meden-

cei) település- és városhálózat, felekezeti és etnokulturális szerkezet, s ezekkel összefüggésben a gaz-
dasági és politikai struktúra közvetlen gyökerei nem annyira a honfoglalás korában, mint inkább a 
17-18. század nagy változásaiban keresendők." Faragó Tamás: A paraszti társadalom morfológiai le-
írása. In: Magyar Néprajz. Főszerk. Paládi-Kovács Attila. VIII. Társadalom. Bp. 2000. 394. 



az ország különböző részeiből költöző népesség szinte teljesen parasztokból 
állt. Az ország északi és nyugati részéből, ahol a népsűrűség nagyobb volt, a te-
lekaprózódás következtében a jobbágytelek átlaga a féltelek volt, nem volt már 
szabad jobbágytelek, nőtt a jobbágyok elszegényedése, ezért sokan települtek át 
a volt hódoltsági területre. A szabad földterületek emellett az adókedvezménnyel 
csábították a jobbágyokat. Az 1723. évi 103. törvénycikk az országba beköltö-
zőknek hatévi adómentességet biztosított.48 A költözést azonban gátolta a föl-
desúri hatalom, félve munkaerejének elvesztésétől, különösen az egy-két job-
bággyal rendelkező kisbirtokosok próbálták tiltani a költözést. Az 1715. évi 
101. törvénycikk kimondta, hogy a földesúr passzuslevele nélkül egyik megyé-
ből a másikba nem engedhetők át a jobbágyok, és erre a katonáknak kellett fel-
ügyelni. 1723-ban már az eredetileg szabad költözési joggal rendelkezők költö-
zését is igyekeztek korlátozni, 1724-ben pedig a Helytartótanács elrendelte, 
hogy az új telepes jobbágyok abban az esetben kaphatnak adókedvezményt, ha 
már korábbi helyükön is rendelkeztek vele. 

A jobbágyvándorlást azonban ezek az intézkedések nem tudták megaka-
dályozni, egyre nőtt a jobbágyszökések száma.49 Mint említettük, 1723 óta min-
den új jövevénynek hat év adómentességet adtak a földesurak, Mária Terézia 
pedig 1774-ben elrendelte, hogy azok a mesteremberek, akik városokba költöz-
nek, ha szükség van rájuk, városi polgárjogot, mesteri rangot ingyen nyerjenek, 
és három évig minden adótól mentesek legyenek. De a betelepített tömegek 
többsége német földről származó földműves paraszt volt, akik a királyi kincstár 
hatalmas újszcrzeményi, főleg délvidéki jószágaira, valamint a nagybirtokokra 
telepedtek. Tehát a kincstár és a nagybirtokosok voltak a legnagyobb telepítők 
(Károlyi Sándor, az Esterházy család, a Festeticsek, Grassalkovich Antal, Har-
ruckern János György, C. Mercy a Temesi bánság első kormányzója, valamint 
nagy egyházi uradalmak vezetői). A telepítettek nagyobb része a nyugati és dél-
nyugati katolikus német területekről származott. A telepítések első szakasza I. 
Lipót 1698. évi népesítési nyílt parancsával vette kezdetét, majd az 1740-es 
években a Mária Terézia által elindított kincstári telepítésekkel zárult.50 

Mindezek alapján az már világos, hogy mi volt az állam és földesurak érde-
ke a telepítésekben, de vajon mi késztette a betelepülőket? Mindenekelőtt kész 
házakhoz, felszerelt gazdasághoz juthattak, kedvező telepítési szerződéseket 
kötöttek velük, amely magában foglalta néhány évre az adómentességet, a sza-
badköltözésijogot. Ezzel — és témánk szempontjából ez a legfontosabb — meg-
nőtt az országban a szabadmenetelű jobbágyok száma. Az adómentes évek le-
telte után ezek a jobbágyok földesurukkal szerződést (kontraktus) kötöttek, és 
szolgáltatásaikat teljesen vagy részben pénzben váltották meg, ezért nevezték 
őket kontraktualistáknak, illetve árendásoknak főleg a Dunántúlon és taksá-
soknak az Alföldön. Általában a kontraktualisták számát növelték a korábbi 
privilegizált elemek, mint például az egykori vitézlő rend tagjai, akik az új vi-

48 Szabó István: A magyarság életrajza. Reprint kiadás. Bp. 1990. 165-166. 
49 Uo. 130. 
50 Uo. 149-152. 



szonyok között is megpróbáltak maguknak, ha nem is adómentes, de a koráb-
ban is jobbágyi kötöttségek között élőknél kedvezőbb helyzetet elérni. 

A 18. századra tehát a parasztság jogilag két táborra oszlott: az örökös és a 
szabadmenetelű jobbágyokra, akik között a fő különbség a költözés szabadságá-
ban állt, de ez a korszak elején a szolgáltatások tekintetében is megnyilvánult. 
Az 1715. évi országgyűlés már számolt a szabad költözésű rusticusok létezésé-
vel.51 Míg a szabadmenetelűek többnyire pénzjáradékot (taksát vagy árendát) fi-
zettek, amelynek összege a 18. század elején évi 1 forinttól 10-12 forintig ter-
jedt,52 addig az örökös jobbágyok a hagyományos földesűri járadékokkal tartoz-
tak (kilenced, ajándék, robot, füstpénz, egyházi tized stb.). A szabad költözésű 
jobbágyok státusának elnyerése az örökös jobbágyok számára vágyott cél lett. 

A magyar történetírás egységes álláspontja szerint — miként erre a beve-
zető fejezetben már utaltam — a 18. század második felétől a jobbágyság hely-
zete romlani kezdett, ez alól a szabadmenetelűek sem jelentettek kivételt. A 
terhek nőttek, és a földesurak — elmúlván az égető munkaerőszükség — ismét 
korlátozni próbálták a szabad költözést. Az ország vidékei között persze óriási 
különbségek voltak, a volt hódoltsági területen változatlanul kevésbé terhelték 
a jobbágyokat. Varga János szerint a század második felétől egyre kevesebb kü-
lönbség mutatkozik a szolgáltatások tekintetében az örökös jobbágy és a sza-
badmenetelű között, egyfajta kiegyenlítődés jött létre közöttük a szabadmene-
telűek kárára. Az 1760-as évekre, szintén Varga becslése nyomán, a jobbágyság 
összlétszámából 30-40%-ot tehettek ki a szabadmenetelűek.53 Az én becslésem 
szerint a szabadmenetelű jobbágyok száma elérhette az 50%-ot. Emellett a pa-
rasztság helyzetének romlását jelzik az uralkodóhoz egyre gyakrabban beérke-
ző panaszok.54 Meg kell állapítanunk ugyanakkor, hogy a panaszok oka elsősor-
ban nem az úrbéres terhek növekedése volt, hanem a különböző földesúri vissza-
élések, illetve az, hogy a paraszt panaszára sehol sem nyert jogorvoslást.55 Kü-
lönösen azt sérelmezték, hogy a földesúr visszaél elővételi jogával, túl gyakran 
kell hosszúfuvarra menniük, és ősi, szerzett jogaikat éri sérelem. 

Az 1945 utáni történetírás a terhek növekedésének okát elsősorban a föl-
desúri majorságok kiterjesztésében látta, és ennek nyomán abban, hogy a föl-
desúr kihasználta a kedvező piaci lehetőségeket, és a nagyobb profit érdekében 
többet robotoltatott a jobbággyal. Erre azért volt szüksége, mert a földesúri 
üzem technikai színvonala nem nagyon haladta meg a jobbágygazdaságét és a 
többletet egyedül a munka fokozásával tudta elérni. Mindenkor a piaci viszo-
nyoktól függött, hogy éppen munkajáradékot vagy pénzt követelt parasztjaitól 
a földesúr. Az újabb kutatások viszont már cáfolták a majorságok ilyen mértékű 
kiterjesztését, továbbá azt is, hogy ez feltétlenül a jobbágytelek rovására tör-
tént volna, sokkal inkább az irtásokra terjedt ki vagy esetleg a közösen hasz-

51 Acsády I.: A magyar jobbágyság i. m. 341. 
52 Iß. Barta J.: Magyarország mezőgazdaságának regenerálódása i. m. 71. 
51 Varga J.: Jobbágyrendszer a magyarországi i. m. 
54 Szántó Imre: A parasztság kisajátítása és mozgalmai a gróf Festeticsek keszthelyi ágának bir-

tokain 1711-1850. Bp. 1954.; H. Balázs Éva: Jobbágylevelek. Bp. 1951. 
55 Hóman Bálint - Szekfű Gyula: Magyar történet IV Bp. 1935. 539. (A 18. század története fe-

jezetet Szekfű Gyula írta.) 



nált területekre. Fentebb már jeleztem e téren Barta János, Niederhauser Emil 
és Kaposi Zoltán kutatási eredményeit a majorsági gazdálkodás elterjedéséről 
és a majorságok munkaerejéről.56 A marxista történetírás ugyan túlhangsú-
lyozta a földesúr népnyúzó politikáját, de azt, hogy a parasztok elégedetlenek 
voltak sorsukkal, tényként kell elfogadnunk, különösen a jobbágypanaszok is-
meretének tükrében.57 

Már III. Károly korában felmerült az állami jobbágyvédelem szükségessé-
ge (1715: 101. tc. 9. § és 1723: 18. te. 4. §), de konkrét intézkedésekre csak a fel-
világosult abszolutizmus korában, Mária Terézia és II. József uralkodása alatt 
került sor. A parasztság már az 1750-es évektől kezdve egyre gyakrabban for-
dult panaszával az uralkodónőhöz, tőle várta helyzete jobbítását, akiről elter-
jedt, hogy szívén viseli alattvalói sorsát. Ezért Mária Terézia úgy döntött, hogy 
a jobbágyok fellebbezési fóruma a Királyi Tábla helyett a Helytartótanács lesz. 
Ezen intézkedése — csakúgy, mint az úrbérrendezés — nem aratott osztatlan 
sikert a nemesség körében, és a rendezést is minden eszközzel meg akarták 
akadályozni.58 A Habsburg-udvar a földesúri szolgáltatások maximumának és a 
jobbágytelek minimumának megállapítását helyezte a rendezés középpontjába. 
A magyarországi jobbágykérdés az Államtanácsban annak 1761. évi megalaku-
lásától kezdve folyamatosan napirenden szerepelt. 

„A mezőgazdaság kezdetleges módszerei következtében a 18. századi Ma-
gyarországon még mindig kilenc embernek kellett gazdálkodnia ahhoz, hogy a 
tizediket el tudja látni élelemmel."59 Az ország népességének tehát 93-95%-a 
mezőgazdasággal foglalkozott, ezek 93-95%-a jobbágysorban élt, földesúri jog-
hatóság (jurisdictio) alatt. Ez a paraszti társadalom a 18. században sem volt 
egységes. A különbségek függtek a földesúr személyétől, a falu vagy mezőváros 
földrajzi fekvésétől, a helyi, sokszor évtizedes vagy évszázados szokásoktól, a 
piaci viszonyoktól stb. A betelepített és betelepülő jobbágyok, a volt végvári ka-
tonák, a mezővárosi parasztok (őket többnyire zsellérnek hívják a korabeli adó-
összeírások), valamint az ország sűrűbben lakott részeiből a gyéren lakott terü-
letekre költözők tartoztak inkább a szabadmenetelű jobbágyok közé, míg a rég-
óta egy helyben lakókat tartották örökös jobbágynak. Különbség volt még a te-
kintetben is a jobbágyok között, hogy mi szerint adóztak. Volt-e urbáriumuk, 
vagy kontraktusuk, vagy szokás (usus) szerint rótták le kötelezettségüket. A 
történetírás egységes álláspontja szerint a szabadmenetelű jobbágyok kontrak-
tus alapján adóztak, az örökös jobbágyok urbárium vagy szokás alapján.60 Ku-
tatásaim ezt a kérdést árnyalták, amennyiben kiderült, hogy találunk példákat 
szokás alapján adózó szabadmenetelű és kontraktus alapján adózó örökös job-

66 Pl. i f j . Barta J.: Magyarország mezőgazdaságának regenerálódása i. m. 70.; Niederhauser E.\ A 
kelet-európai agrártörténet vázlata i. m. 136.; Kaposi Z.: Magyarország gazdaságtörténete i. m. 195. 

57 L. erre: Szabó Dezső: A magyarországi úrbérrendezés története Mária Terézia korában. 1. 
Bp. 1933. 48-98.; Szántó /.: A parasztság kisajátítása és mozgalmai i. m. és H. Balázs E.: Jobbágyle-
velek i. m. 

58 Szabó Dezső: A megyék ellenállása Mária Terézia rendeleteivel szemben. Bp. 1934. 
59 Iß. Barta J.\ A tizennyolcadik század i. m. 56. 
60 L. pl. Csapodi Csaba: A falu élete. In: Magyar művelődéstörténet. Barokk és felvilágosodás. 

Reprint kiadás. Szekszárd 1991. 357-358. 



bágyokra, és az urbárium is előfordul mindkét jobbágyi kategóriánál.61 A sza-
badmenetelű jobbágyok száma a 18. században megnőtt, de már a 17. század-
ban is létezett ez a jobbágyi kategória, csak e század törvényei még nem vettek 
róla tudomást. A 18. században sem ismerte el törvény a szabad költözési jogot, 
sőt az 1723. évi országgyűlés 62. törvénycikke azt is megtiltotta a földesurak-
nak, hogy saját, de más megyebeli birtokaikra költöztessék saját jobbágyaikat, 
ha helyette nem tudnak más jobbágyot állítani. Az 1715. évi országgyűlés 101. 
törvénycikke ugyanakkor közvetve elismerte a szabadmenetelű jobbágyi kate-
góriát.62 A Mária Terézia által 1767-ben kiadott úrbéri rendelet szerint az szá-
mított örökös jobbágynak, aki legalább 32 éve él egy helyen, vagyis a jövevé-
nyek, akik nem régen költöztek az adott helységbe, számítanak szabadmenete-
lű jobbágynak. 

Az úrbérrendezés63 

1767. január 23-án Mária Terézia, mivel a földesúr-jobbágy viszonyt nem 
tudta törvényi úton rendezni, kiadta úrbéri rendeletét. Az úrbérrendezés érté-
kelése során általában a pozitív elemeket szokás hangsúlyozni, de elkerülhetet-
len, hogy a negatív elemeket is sorra vegyük. A szolgáltatások mérséklése, 
amely egyik fontos argumentációja volt az uralkodónak a rendezés megindítá-
sakor, nem mindenütt valósult meg. Azokon a területeken — ez leginkább a 
volt hódoltság területével azonos, de majd látni fogjuk, hogy sokszor a török 
uralom alatt soha nem állt területek jobbágyainak is nőttek a terhei az úrbéri 
rendeletet követően —, ahol az úrbérrendezést megelőzően mérsékeltebb ter-
hekkel terheltettek a parasztok, ott az urbárium növekvő szolgáltatásokkal járt 
együtt. A szabadmenetelű jobbágyokat, akik a parasztság jelentős részét tették 
ki, a rendelet teljesen figyelmen kívül hagyta. Az urbárium ugyanakkor lehető-
séget biztosított arra, hogy megmaradhassanak korábbi szerződésüknél, ha ez 
nem jelentett nagyobb terheket az urbáriumban foglaltaknál. Pozitív vonás-
ként azt lehetne viszont kiemelni, hogy a rendezés kétségbevonhatatlanná tet-
te a jobbágy használati jogát megállapított úrbéres földjén, a jobbágytelek így 
elidegeníthetetlenné vált. Azokon a területeken, ahol ténylegesen sanyarú kö-
rülmények között éltek 1767 előtt a jobbágyok, ott az urbárium enyhülést ho-
zott. Erdélyben viszont, ahol a legrosszabb volt a parasztság sorsa, nem sike-
rült végrehajtani az úrbérrendezést. 

A magyar történelemben tehát 1767-ben először fordult elő, hogy az ural-
kodó — leszámítva III. Károly ilyen irányú kísérleteit — a parasztság érdeké-
ben szólt bele a földesúr-jobbágy addig magánjellegű viszonyába, az úrbériség 
kérdését felemelte a magánjogról a közjog szintjére, és egységes viszonyokat te-

61 Horváth Z.: A földesúr-jobbágy viszony i. m. 235-247. 
62 www.10Q0ev.hu (A Magyar Törvénytár internetes változata.) és i f j . Barta J.: A tizennyolcadik 
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túli parasztmozgalom és az úrbérrendezés. In: Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyaror-
szágon 1711-1790 i. m. 299-385. Valójában a parasztmozgalmak csak siettették a rendezést. 



remtett, még ha hatását tekintve ez nem is mindenhol jelentett tényleges javu-
lást. A tulajdonviszonyokat ugyanakkor érintetlenül hagyta, de ennek megvál-
toztatása nem is szerepelt az udvar céljai között. Az urbárium jogilag szétvá-
lasztotta az úrbéres és az urasági földeket. A parasztság viszont ezután már 
csak irtásfölddel, szőlő-felvállalással, paraszti bérlettel és a remanenciális föld-
del bővíthette birtokát.64 Az úrbérrendezést az 1790-91. évi országgyűlés becik-
kelyezte. Igazi hatása majd az 1848. évi jobbágyfelszabadításkor tűnik ki, ami-
kor csak az úrbéres jobbágyok válhatnak a használatukban lévő föld birtokosá-
vá. 

Örökös és szabadmenetelű jobbágyok - „Ezen helységnek lakosai örökös 
jobbágyok-é, vagy nem?"65 

Az eddigiekben a bevezető, rövid historiográfiai fejezetet követően igye-
keztem összefoglalni mindazt, amit a parasztság 18. századi viszonyairól tu-
dunk. Ennek fényében lehet érdekesebb és tanulságosabb mindaz, ami majd az 
alábbiakban a forrásokból elénk tárul, megerősítve vagy megcáfolva, esetleg ki-
egészítve mindazt, amit a kérdésről tudunk. A Mária Terézia-kori úrbérrende-
zés kilenc kérdőpontos vizsgálatainak adatait felhasználva néztem végig né-
hány megye jobbágyainak sorsát. A megyék kiválasztásánál azt tartottam szem 
előtt, hogy lehetőség szerint az ország más-más területén helyezkedjenek el, le-
gyen közöttük dunántúli, volt hódoltsági és észak-magyarországi megye egy-
aránt. A dunántúli megyék közül Zala, Tolna (egyben hódoltsági megye), Baranya 
(egyben volt hódoltsági megye) és Sopron megyéket választottam, a Duna-Ti-
sza közéről a volt hódoltsági területen fekvő Pest megyét, Észak-Magyarország-
ról Borsod, Szatmár, Abaúj és Torna megyéket.66 Az ország egész területére vo-
natkozóan egyedül az úrbérrendezés forrásai adnak alkalmat komparatív vizs-
gálatra, korábbi időszakokból esetlegesek azok a források, amelyek az örökös 
jobbágyság kérdéskörére vonatkoznak, legalábbis nagy tömegben nem állnak 

64 1767-ben kb. 600.000 úrbéres családfő kb. 6 millió hold körüli földdel rendelkezett. A parasz-
tok kezén lévő mezőgazdaságilag hasznosított terület 1767-1848 között nagyjából megduplázódott, 
az agrárnépesség növekedésének üteme ennél lassúbb volt. Kaposi Z. : Magyarország gazdaságtörté-
nete i. m. 190. 

65 Horváth Z. : Paraszti vallomások Zalában I. i. m. 50. A 9. kérdése a paraszti vallomásoknak. 
66 Jelen tanulmány Zala megyére vonatkozó megállapításai önálló, primér forrásokra épülő ku-
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gye egerszegi, lövői és muraközi járásában. (Zalai Gyűjtemény 60.) Zalaegerszeg 2006.; Mária Terézia-ko-
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János már több ízben citált, alapvető monográfiáját, amely behatóan foglalkozott az örökös és sza-
badmenetelű jobbágyság kérdésével: Varga J.: Jobbágyrendszer a magyarországi i. m. 



rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy teljesen pontos képet alkothassunk a 18. szá-
zadban az örökös és szabadmenetelű jobbágyok százalékos arányáról, a szolgál-
tatásaik közötti hasonlóságokról vagy eltérésekről, a jobbágytelkek nagyságá-
ról stb., ahhoz az ország összes megyéjének úrbérrendezés-kori forrásait szisz-
tematikusan végig kellene nézni, ami egy ember számára fizikailag is szinte ki-
vitelezhetetlen. Ezért saját zalai kutatásaim mellett megjelent forráspublikáci-
ókat használtam, kiválasztásukban az említett szempont mellett szerepet ját-
szott még az is, hogy mely megyékben publikálták a kilenc kérdőpontot. (Az úr-
béri tabellák kiadása kizárólag a dunántúli megyék esetében történt ez ideig 
meg.67) 

A kilenc kérdőpont utolsó pontjában kellett arról vallaniuk a parasztok-
nak, hogy örökös vagy szabadmenetelű jobbágyoknak tartják-e magukat vagy 
őket földesuruk. Az e tekintetben, mintavételszerűen összehasonlított néhány 
megye — Borsod, Pest, Zala, Sopron, Torna — több érdekességgel szolgál. Ön-
magában már az is tanulságos, hogy öt megye területén milyen arányban éltek 
örökös és szabadmenetelű jobbágyok, különösen, ha ezt összevetjük a szakiro-
dalomban meggyökeresedett adattal, ami 35-40 %-os szabadmenetelű arányt 
mutat. A szakirodalom alapján előzetesen azt várnánk, hogy Pest megye pa-
rasztjai között — más megyékhez képest — nagyobb arányban fordult elő a sza-
badmenetelű kategória, hiszen a megye korábban a török hódoltság területéhez 
tartozott, és a 17. század végén nagyobb arányban kellett betelepíteni jobbá-
gyokat az elhagyott jobbágytelkek és az egyébként is alacsonyabb népsűrűség 
miatt. A frissen telepítettek között volt jellemző a szabadmenetelű, kontrak-
tualista jobbágyi kategória. Szabó István idézett soraiban Pest megye 185 hely-
sége közül 92-ben egészben vagy részben szabadmenetelű jobbágyok éltek. A 
Wellmann Imre által kiadott paraszti vallomások-kötet Pest megye egy részén 
közli a kilenc kérdőpontos vizsgálatokat, e szerint Pest megye 96 helységéből 
50 helyen kizárólag örökös jobbágyok éltek, 43-ban szabadmenetelűek, 3 hely-
ségben pedig vegyesen örökös és szabadmenetelűek. Borsod megye 162 telepü-
lése között mindössze 13 helységben éltek örökös jobbágyok, 64 helységben sza-
badmenetelűek és 83 helyen vegyesen fordult elő a két jobbágyi kategória, de 
ezek között csak 16 esetben haladta meg az örökös jobbágyok száma a szabad-
menetelűekét. Zala megyében 94 helységben éltek örökös jobbágyok, 219 hely-
ségben szabadmenetelűek és 113 helységben vegyesen éltek örökös és szabad-
menetelű jobbágyok. 

Röviden összegezve tehát Pest megyéhez képest tehát mind Borsod, mind 
Zala megyében meghaladta a szabadmenetelű jobbágyok száma az örökös job-
bágyokét. Elmondható, hogy Zalában, a Dunántúl és egyben az ország egyik 
legnagyobb megyéjében — amelynek csak kis része érintette a korábbi hódolt-
sági területet — a meghatározó a szabadmenetelűség volt. Sopron megye 202 
helysége közül nagyjából 30-ban szabadmenetelűek éltek, 9 helységben vegye-
sen örökös és szabadmenetelű jobbágyok, az összes többiben, tehát a települé-
sek nagy részében örökös jobbágyok. A kis Torna megyében (42 település) 9 

87 Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. Szerk. Felhő Ibolya. I. 
Dunántúl. Bp. 1970. 



falu lakói örökösek, 6 falué szabadmenetelúek és 27 településen vegyesen élnek 
örökös és szabadmenetelű jobbágyok. 

Érdekes ugyanakkor az, hogy az egyes megyék parasztjai mit értettek az 
örökös és szabadmenetelű jobbágyi kategória alatt. Minden egyes helységnél 
nem magyarázzák meg a bevallásban, hogy ők miért az egyik vagy másik kate-
góriához sorolták magukat, itt ugyanis az ő véleményük, tudásuk a mérvadó, 
nem pedig az, aminek őket földesuruk tartotta. Borsod megyében erről a követ-
kezőképpen vallanak a parasztok: „Minthogy helységünk lakosai többnyire job-
bágyok lévén, másuva lakásunk ez ideig meg nem engedtetett. De vadnak sza-
bad el menetű taxások is közöttünk." (Alsóvadna); „A kik jobbágysággal nem 
kötelesek, ha egyszer adóját le is teszi, szabad ki menetele vagyon, hanem akik 
jobbágyoknak neveztetnek, azoknak el menni nem szabad." (Alsózsolca); „Mind-
nyájan taxások és szabad el menetelűek vagyunk." (Ároktő); „Az selléreken kívül 
az lakosok mind örökös jobbágyok vagyunk." (Bánfalva); „Ezen helységben mind 
taxások, mind jobbágyok vannak, a taxások szabad elmenetelűek." (Boldva); 
„Mink ugyan örökös jobbágyok nem vagyunk, ha nem a méltóságos uraság által 
szabad elmenésünk meg gátoltatik." (Cserépváralja).68 Az itt felsorolt néhány 
példából is látszik, hogy a borsodi jobbágyok a zselléreket és a taxásokat tartot-
ták szabadmenetelűeknek, akik szabadon költözhettek, míg a jobbágy név alatt 
egyértelműen örökös jobbágyot értettek. Sőt, amint azt a cserépváralji példa 
mutatja, voltak olyan, magukat szabadmenetelűnek tartó jobbágyok, akik jogi 
státusuk ellenére sem költözhettek. 

Zala megyéből a következő példákkal szeretném bemutatni, itt mit gon-
doltak saját magukról a jobbágyok: „Minyájon örökös jobbágyok vagyunk, mi-
vel még az atyáink is itt laktak, s már magunk is 32 esztendőtül fogva itt la-
kunk, kivévén Horváth János, Ternyei Joseff, Kámán Ferencz, Csirkó István űj 
polgár zsölléreket." (Alibánfa); „Ezen bárándi pusztán lakó zsellérek általában 
mind szabadmenetelűek vagyunk." (Báránd); „Mi szabadmenetelűeknek tar-
tyuk magunkat, de az uraságok némelyeket közülünk örököseknek tartanak." 
(Bocska); „A jobbágyi kötelesség alatt valók többnyire örökösek, contractua-
listák pedig magokat szabadmenetelűeknek tartyák." (Kapornak); „Mivel nem-
régen szállottunk meg, azért álytallyában szabadmenetelűek vagyunk." (Alsó-
orosztony); „Árendások lévén, eddig azért szabadmenetelűeknek tartyuk ma-
gunkat." (Tóthfalu); „Eleink is örökösek lévén, magunk is úgy megmaradni 
kíványunk." (Kisszigeth)69 Amint az a példákból kitűnik, a zalai jobbágyok te-
hát főként azokat tartották örökös jobbágynak, akik már régebb óta a települé-
sen éltek, már az őseik is ott laktak. Szabadmenetelűnek a zselléreket, az áren-
dásokat és az újonnan telepítetteket tartották, ugyanakkor státusukat nem 
hozták összefüggésbe a költözés engedélyezésével, legalábbis nem szóltak róla, 
nem utaltak a költözés tiltására, mint a borsodi jobbágyok. 

A Pest megyei parasztok a következőképpen vallanak: „Szabad által köl-
tözködésünk meg tiltatott, mivel még néhai tek. Podmaniczky János úr ideiben 

68 Tóth P: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai. Borsod megye. i. 
m. 2, 8, 11, 17, 21, 33, 57. 

69 Horváth Z.: Paraszti vallomások Zalában II. i. m. 55, 69, 70, 118, 151, 361, 102. 



is törvény által Szarvasról vissza hozattatott közülünk, azért is örökös jobbá-
gyoknak ösmerjük magunkat minnyájan közönségesen." (Aszód); „Örökös job-
bágyok vagyunk és az attyáink is azok voltak." (Kiss Szent Miklós); „Mind ek-
koráig szabadosoknak tartottuk magunkat, mivel a kinek kedve nem volt az 
meg maradásra, szabadon házunkat eladtuk, s mást helyében szerezvén, mélt. 
uraság engedelmével minden akadály nélkül, a hova tetszett, oda mentünk." 
(Mogyoród); „Már mindegy 40 esztendeje urunk birodalmának; minnyájan, mind 
régiek, mind azok, kik már ezen mélt. uraság alatt szaporodtak, örökös jobbágyok 
vagyunk." (Csömör); „Az régiek maradéki, kiknek elei török üdőjében is itt lak-
tak, örökösök vagyunk. De azok is, kik már ezen uraságh alatt szaporodtak, 
örökösöknek tartatnak." (Gedellő); „Mink örökös jobbágyoknak magunkat nem 
tartyuk, hanem olyanoknak, az kik más helységekben is el mehetnek lakni." 
(Saagh)70 Pest megyében a bevallások tanúsága szerint a régóta a helységben 
lakókat tar tot ták örökös jobbágynak, illetve azokat, akik nem költözhettek. 

Sopron megyében a következő módon vallottak a parasztok: „Ezen hely-
sígben lévő jobbágyok 14-en örökösök, az többi mind jövevínyek, egyik Szent 
György naptul fogva másik Szent György napig szolgálnak." (Alsóbük); „Nem 
tartják magokat örökös jobbágyoknak lenni minnyájan, hanem nímellyek, kik 
35 és 40 esztendőktől fogva itten laknak és az uraság ellenek praescribált, azok 
örökössé váltak, úgymint Tóth Ferencz és István." (Alsópásztori); „Az itt való 
jobbágyok nagyobb részint, minthogy eleiknek elei is itt laktak, magokat örökö-
söknek tartják, nímellyek jövevínyek." (Alsószakony); „Többire mind örökös 
jobbágyok, édesattyok, úgy öregattyok is itten lakván, sőt, akik máshonnénd 
származtak is, már negyven esztendeig itt folytatván lakásikat, örökössé per 
praescriptionem tették magokat." (Babót); „Itt mind árendások, következendő-
képpen szabadon elmenendők lívín, magokat örökös jobbágyoknak lenni nem 
tartják." (Németi)71 Tehát a soproni parasztok örökös jobbágynak a régebb óta 
egy helyen lakókat tartották és szabadmenetelűnek a jövevényeket, az árendá-
sokat. 

Végül a kis területű Torna megye parasztjai így vallottak: „Az Helység La-
kosi rész szerint Jobbágyok, rész szerint Taxássok." (Hidvégh-Ardó); „Szabad 
elmenettellel bírnak." (Szent-András); „Az Helység Lakosai többnyire Jobbá-
gyok." (Udvarnok)72 Torna megyében tehát nem jellemző, hogy megmagyaráz-
nák a parasztok, miért örökös vagy szabadmenetelú jobbágyok. A kevés példa 
alapján mégis tudható, hogy számukra a jobbágy egyet jelentett az örökös job-
bággyal, a taxás pedig a szabadmenetelű jobbággyal. 

Az öt megye példáit összegezve megállapítható, hogy örökös jobbágynak a 
költözési jogában korlátozott, régóta egy helyen lakó (az úrbérrendezés szerint 
örökös jobbágynak az tekinthető, aki legalább 32 éve egy helyen lakott), jobbá-
gyi státusát és a földesúri joghatóságot öröklő, jobbágytelekkel rendelkező rus-
ticust tar thatjuk. 

70 Wellmann /.: A parasztnép sorsa Pest megyében i. m. 134, 139, 148, 153, 164, 205. 
71 Tóth P: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai Sopron i. m. 25, 

27, 29, 33, 148. 
72 Rémiás T.: Torna vármegye i. m. 141, 169, 188. 



A jobbágyok helyzete jogállás és a szolgáltatások tekintetében 

A jobbágyok szolgáltatásaikat urbárium, kontraktus és usus (szokás) 
alapján teljesítették. Ez ideig azt gondoltuk, hogy a kontraktus elsősorban a 
szabadmenetelű, újonnan telepített, árendás vagy taxás jobbágyok adózási for-
mája volt, míg urbárium vagy szokás alapján inkább az örökös jobbágyok adóz-
tak. Miként a bevezető fejezetekben láthattuk, eddig nagyjából úgy vélték azt 
is, hogy az örökös jobbágyokat magasabb adókkal terhelték, főként természet-
ben adóztak, míg a szabadmenetelúek elsősorban árendálták, azaz pénzben vál-
tották meg terheiket. Érdekes tehát megvizsgálni, hogy a jobbágyi terhek mi-
ként alakultak az örökös jobbágyok és a szabadmenetelúek között, és ezt befo-
lyásolta-e az, hogy urbárium, szokás vagy kontraktus szerint adóztak, illetve a 
jogi státus befolyásolta-e ez utóbbit. Amit ezzel kapcsolatban már az elején le 
kell szögezni: a földbirtokos személye nem jelentett önmagában garanciát arra, 
hogy az általa uralt helységek jobbágyai azonos módon adóztak, vannak termé-
szetesen kivételek. (A későbbiekben néhány példát hozok egy-egy birtokos vagy 
uradalom jobbágyainak adózására.) Ahol azonban kisebb birtokosok voltak a 
földesurak, vagy egy településen egyidejűleg több földesúr is birtokolt, nagyon 
változatos a szolgáltatások rendszere, sokszor a jogi státus is. 

Dunántúli megyék 

Tolna73 megyének az úrbérrendezés idején 101 helysége volt, ahol néhány 
kisbirtokos mellett, pár nagybirtokos osztozott a településeken. A nagybirto-
kosok között találjuk herceg Esterházy Miklóst, a gróf Apponyi családot, a 
Daróczyakat és a Dőryeket. Mivel a megye volt hódoltsági területen feküdt, a 
18. századi betelepítések nagymértékben érintették. A telepesek zöme német 
ajkú volt. Feltehetően ez az oka annak, hogy a megyében nagyon magas volt a 
kontraktualisták (szerződéses jobbágyok) száma, a helységek több mint 50%-a 
ilyen, 57 település a 101-ből. Van példa arra is, hogy az új telepesek nem kaptak 
kontraktust, például Kiss-Dorog usus (szokás) szerint adózott, 17 olyan helység 
volt a megyében, ahol a parasztok arról számoltak be, hogy korábban szerződés 
szerint adóztak, de az úrbérrendezés idején már szokás szabta meg kötelessége-
iket. 

A kontraktualista jobbágyok adózása azonban nem volt egységes. 27 hely-
ség pénzben adózott a telkek nagysága és/vagy az igásállatok száma alapján. Az 
adót főként családonként fizették, de 7 falu együttesen adta a censust, 2 
kontraktualista helységben nincs census. A kontraktualista helységek egy ré-
szében is előfordult a természetbeni adózás. 21 község természetben adta a ki-
lencedet, 10 község a tizedet, 2 községben mind a kettő előfordult, 4 faluban 

73 Tolna megye: Lukács Zs.: A szerződéses jobbágyok helyzete i. m. 25-29. Lukács Zsófia is az 
úrbérrendezés során felvett ún. kilenc kérdőpontos vizsgálatokat elemezte, hét megye szerződéses 
jobbágyainak helyzetét vizsgálta. A megyéket két csoportra osztotta: volt hódoltsági területen fekvő 
megyék: Tolna, Baranya, Pest, illetve nem volt hódoltsági területen fekvő megyék: Sopron, Szatmár 
(1606-ban, 1622-1629 és 1645-1658 között az Erdélyi Fejedelemséghez tartozott.), Abaúj (1622-1629 
között az Erdélyi Fejedelemséghez tartozott) és Torna. 



egyiket sem adták, néha pénzben váltották meg. Ajándékot 13 községben adtak 
a jobbágyok, zömük pénzben adta, de előfordult, hogy természetben. Mindössze 
9 helységben nem robotoltak, 25 községnek pontosan megszabott robotja volt, 
16 községben csekély a robotnapok száma, 3-30 nap évente. 9 községben pa-
naszkodtak a jobbágyok a terhes robot miatt, míg 3 helységben nem a robotna-
pok számát határozta meg a földesúr, hanem az elvégzendő munkát (megműve-
lendő föld, elvégzendő fuvar). Csupán a szabad költözés tekintetében mutatko-
zik egység a kontraktualisták között, egy helység, Ireg oppidum kivételével, 
ahol örökös és szabadmenetelű jobbágyok egyaránt élnek, valamennyien sza-
badmenetelűek voltak. 

A 101 településből 10 község urbárium szerint adózott, közülük 3 helység-
nek korábban kontraktusa volt. A 10 helységből 6-nál találunk pénzbeli adózás-
ra történő utalást. Mind a 10 helységben adták a kilencedet, mindenütt termé-
szetben. 7 helységnél fordult elő az ajándék adása. Robot mindenütt előfordult, 
de mértéke különböző. A 10 községből 9 helyen szabadmenetelű jobbágyok él-
tek, 1 helyen örökös jobbágyok. 25 helyen usus szerint adóztak a jobbágyok, eb-
ből 22-ben pénzadóval tartoztak, amit ők maguk árendának neveztek, összege 
nem tért el a kontraktualisták adójától. Majdnem minden községben kilenced-
del is adóztak, 16 faluban fordult elő az ajándékadás. A 25 helységből 14 helyen 
nem megszabott robot volt, míg 8 helyen pontosan előírta a földesúr, hogy hány 
napot kell robotolniuk, ezek közül 6 helyen a robotnapok száma nem érte el az 
úrbérrendezéskor előírtakat (104 nap kézi vagy 52 nap igás), 2 helyen haladta 
csak meg. 16 helység lakói szabadmenetelűek voltak, 6 helység lakói örökös job-
bágyok. 

Összegezve a Tolna megyében tapasztaltakat azt mondhatjuk, hogy a me-
gye jobbágyai — természetesen a feudális rendszer keretein belül — kedvező 
helyzetben voltak. A 101 település közül mindössze 8 község lakói vallották ma-
gukat örökös jobbágynak, tehát nemcsak a kontraktualista jobbágyok joga volt 
a szabad költözés. Az adózás függetlenül attól, hogy kontraktus, urbárium vagy 
usus szerint történik, mind formáját (pénzben vagy természetben), mind 
mennyiségét tekintve elég változatos a megyében. Talán a robot tekintetében 
állítható az, hogy a kontraktualistáknál a szokás alapján adózók kedvezőtle-
nebb helyzetben voltak, illetve ha csekély számban is, itt találunk örökös jobbá-
gyokat.74 

Baranya megyében a 17. század végén 254 lakott helység volt, az úrbér-
rendezés idején 332 helységet írtak össze, ezek közül 106 egyházi birtok volt, a 
többi Batthyány Károly örökösei, herceg Esterházy Miklós, a kamara, Nagy Ist-
ván, Petrovszky és Melczer családok között oszlott meg, és 10 kisbirtokos is volt 
a megyében. 44 helységben rácok éltek, 5 helységben vegyesen rácok és magya-
rok. Az úrbérrendezés idejére megkétszereződött a németek száma. A 332 hely-
ség közül 31 helyen kontraktus, 299 szokás és 2 helység urbárium alapján adó-
zott. 35 helységnek volt korábban kontraktusa, 24 helység esetében tudjuk, 
hogy a telepítéskor kötött szerződést az uraság vette vissza vagy elveszett. 
Ezek közül 28 helységnél meg nem szabott robotot teljesítettek a jobbágyok, 

71 Lukács Zs.: A szerződéses jobbágyok helyzete i. m. 25-29. 



2 helyen pontosan megszabott robot volt. A 35-ből 20 helység lakói voltak örö-
kös jobbágyok. Több helyen a 9. kérdőpontban úgy vallottak a jobbágyok, hogy 
szabadköltözésűek, mert kontraktualisták. 

Mindössze 31 helységben éltek kontraktualisták (23 helyen csak kontrak-
tualisták, 7 helységben részben kontraktualisták éltek, és 1 helyen szóbeli kon-
traktus szerint adózók). Az árendát 2 község kivételével családonként fizették. 
22 falunál találunk pénzadót, 20 helységnél kilencedet, amelyet néha pénzben 
váltottak meg, 13 község adott ajándékot (5 pénzben váltotta meg). A 31 hely-
ségből 5 egyáltalán nem teljesített robotot, hanem pénzt fizetett helyette. 7 
község meg nem szabott robotot teljesített. Karácsonyfa nemes lakói „pactum" 
szerint árendát fizetnek a földbirtokos Melczer családnak, mást semmit sem 
adtak, nem is robotoltak. A 30 kontraktualista helység közül 21-ben szabadme-
netelű jobbágyok éltek, vallomásuk szerint azért, mert jövevények és kontrak-
tualisták. Van olyan helység, ahol jövevény németek éltek, kontraktus szerint 
adóztak, ennek értelmében minimális robotot teljesítettek és szabadmenetelű-
ek, míg a magyarok örökös jobbágyok, usus alapján adóztak és meg nem szabott 
robotot teljesítettek. A kontraktus szerint adózók közül 6 helységben örökös 
jobbágyok éltek. 

A 299 szokás alapján adózó helység jobbágyainak kötelezettségei uradal-
manként, sőt az egész megyében is nagyjából azonosak voltak. Általában az 
árendát családonként adták, néhány község kivételével mindenhol adták a ki-
lencedet, és mindenütt volt ajándék. A legtöbb helyen nem volt megszabott a 
robot, 1 helységben pénzben váltották meg. 61 községben szabadmenetelű job-
bágyok éltek, ezek szinte mind telepesek, 7 községnek csak az idegen népessége 
szabadmenetelű. Itt a jövevény és a szabadmenetelű fogalma egybeesik: „Ad-
venticii seu liberae migrationis coloni sunt." (Devecser)75 Dinnyeberkin és Nagy-
peterden az armalisták szabadon költözhettek, ebben különböztek az itt élő pa-
rasztoktól. A 2 urbárium alapján adózó helység jobbágyai meg nem szabott ro-
botot teljesítettek. 

Általában jellemzi tehát a megyét a szokás alapján szolgáló helységek 
nagy száma, a szabadmenetelűek viszonylag csekély száma és a szabadmenete-
lű kontraktualisták kedvezőbb helyzete. Baranya megye ezért megfelel annak a 
szakirodalomban rögzült képnek, miszerint a kontraktualista szabadmenetelű 
jobbágyok helyzete a legkedvezőbb, nem támasztja alá ugyanakkor azt a néze-
tet, amely ezt a kedvező helyzetet egyértelműen a volt hódoltsági megyékre ál-
talánosítja, hiszen Baranya is volt hódoltsági területen feküdt, mégis alacsony 
volt a szabadköltöző kontraktualisták száma, szemben például Zala megyével, 
amelynek csak egy része volt hódoltsági terület, és mégis meghaladta a szabad-
menetelűek aránya az örökös jobbágyokét.76 

Sopron megyének77 az úrbérrendezés idején 202 helysége volt, ebből 105 
helység (11 uradalom) az Esterházy család kezén volt, a többi település 32 tes-

75 Lukács Zs.: A szerződéses jobbágyok helyzete i. m. 35. 
76 Uo. 31-36. 
77 Uo. 49-53. és Tóth P.: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai 

Sopron i. m. 



tület, család, illetve egyén kezén oszlott meg. A 202 helység közül 47 volt 
kontraktualista, 36 teljes egészében, a többi részben. A kontraktusok egy része 
még a 17. században keletkezett, főként az idegen nemzetiségű, elsősorban né-
met, kisebb részben horvát helységeknél. A 47 település közül csak Szováth és 
Küllő nem adózott mással, csak robotot teljesített. A legtöbb helyen azonban 
pénzben adóztak. 15 településen adták természetben az ajándékot, de csak ke-
veset, a legtöbb kontraktualista nem adott ajándékot. Hasonlóan Zala megyé-
hez, kilencedet ezen helységek közül sehol sem adtak: „Németek, magyarok, 
szerződésesek, urbáriálisták, usus szerint szolgálók egyöntetűen így vallják."78 

A 47 helység közül 4 egyáltalán nem robotolt, 7 község esetében a parasztok azt 
vallották a 6. kérdőpontban, hogy nem robotolnak, de a 3. pontban felsorolták a 
földesúr számára végzett munkát. 9 település jobbágyai kevés robotot teljesíte-
nek (pl. levélhordás, fuvar, rét kaszálása), 6 helység pedig meg nem szabott ro-
botról vallott. A többi helység megszabott, mérsékelt munkajáradékot teljesí-
tett. 13 falu parasztjai tart ják magukat örökös jobbágynak, „kiknek elei is 
ugyanott laktak."79 9 faluban vegyesen laknak örökös és szabadmenetelű jobbá-
gyok. 29 helységben szabadmenetelűek élnek. 30 helységnek volt urbáriuma 
1767 előtt, e helységek jobbágyainak helyzete a pénz- és terményadó tekinteté-
ben hasonló volt, mint a kontraktus alapján adózó jobbágyoknak. Volt olyan 
falu (Ebörgöcz), amelyik semmit sem adott, ám volt olyan is, amelyik csak 
pénzt (Endréd, Szentmiklós), sőt voltak olyanok, amelyek mind a kettőt; ebből 
volt a legtöbb. 

A robot tekintetében volt különbség az urbárium és a kontraktus alapján 
adózó jobbágyok között. Urbárium alapján pontosan előírt, általában heti 
1-2-4 nap igás vagy gyalogrobotot teljesítettek, a kontraktus alapján adózók 
számára inkább a teljesítendő robot formája volt megszabva, például bizonyos 
nagyságú szántót kellett megművelniük, rétet kaszálniuk, aratót adniuk, gabo-
nát behordaniuk stb. Az urbárium alapján szolgálók zöme örökös jobbágy volt. 
A települések kétharmad része szokás alapján szolgált, pénzadójuk ennek meg-
felelően kevesebb volt, mint a kontraktualistáknak, de több ajándékkal tartoz-
tak, sokkal többet robotoltak. Gyakori a meg nem szabott robot, mennyisége 
pedig meghaladja az urbárium és kontraktus alapján adózó jobbágyokét. Zö-
mük örökös jobbágy. „Általában a jövevény és a szabadmenetelű azonos foga-
lom."80 Összegezve a Sopron megyében tapasztaltakat, azt mondhatjuk, hogy 
jellemző a kilenced teljes hiánya, más tekintetben hasonló jellegzetességeket 
mutat, mint a többi megye. 

Zala megyében81 94 helységben éltek örökös jobbágyok, 219 településen 
szabadmenetelűek és 113 helységben vegyesen fordult elő a két jogi kategória. 
A megyében a parasztság helyzete rendkívül változatos képet mutat, a birtokos 
személyétől szinte függetlenül mindenütt előfordultak szabadmenetelű és örö-

78 Lukács Zs.: A szerződéses jobbágyok helyzete i. m. 50. 
79 Uo. 51. 
80 Uo. 53. 
81 Zala megye földesurairól, az uralmuk alatt álló településekről, a jobbágyok jogállásáról és 
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kös jobbágyok, kontraktus és szokás szerint történő adózással. Az örökös jobbá-
gyok 85%-a szokás alapján adózott, 15%-uk kontraktus és urbárium alapján. A 
szabadmenetelű jobbágyok több mint a fele kontraktus, valamivel kevesebb, 
mint 50 százalékuk bevett szokás alapján adózott, mindössze egy helyen adóz-
tak urbárium szerint (Szentiván). A vegyes kötöttségű jobbágyok kicsit több 
mint a fele bevett szokás, valamivel kevesebb, mint a fele kontraktus szerint 
adózott, kb. 10%-a urbárium alapján. Szinte minden településen — függetlenül 
a jobbágyok jogi státusától és adózásuk módjától — teljesítettek robotmunkát 
és készpénzt is fizettek, legjellemzőbb a kilenced hiánya. Ahol adtak, ott is fő-
ként irtásföldek vagy puszták után adták. Előfordult az is, hogy a szabadmene-
telű jobbágyok kontraktusuk értelmében vagy bevett szokás alapján csak robo-
toltak és nem fizettek semmit (pl. Alsócsány, Kistilaj, Hegyesd, Szentmihályfa). 
Csupán készpénzben történő adózás elsősorban a kontraktualista jobbágyoknál 
voltjellemző, de előfordult a szabadmenetelű, szokás alapján adózó jobbágyok 
esetében is, elvétve akad csak készpénzzel adózó örökös jobbágy is, például 
Bakónak faluban. 

Mindössze 20 helységben adóztak az úrbérrendezést megelőzően urbári-
um alapján, ebből 12 helyen vegyesen éltek örökös és szabadmenetelű jobbá-
gyok, 10 helyen örökös és 1 helyen szabadmenetelű jobbágyok. Mindenütt robo-
toltak és a legtöbb helyen készpénzt is fizettek, többnyire nem adtak ajándékot 
és kilencedet, ahol mégis adtak, ott is csak az irtásföldek után (pl. Gelse, Pö-
löske, Csobánc és Diszely, Tóthszerdahely). Érdekes módon a szabadmenetelű 
jobbágyok által lakott Szentivánon nem fizettek semmi készpénzt, csak mun-
kajáradékot teljesítettek. Néhány településen urbárium és kontraktus (Csatár, 
Paloznak, Monostorapáti, Senkovecz) szabta meg a jobbágyok adóit. Csatáron 
és Monostorapátiban vegyes kötöttségű jobbágyok éltek, akik robotoltak és 
Csatáron készpénzt is fizettek. Paloznakon és Senkoveczen robotoló örökös job-
bágyok éltek, kilencedet és ajándékot sehol sem adtak. Néhány településen elő-
fordult a kontraktus és szokás szerinti adózás is, örökös, szabadmenetelű jobbá-
gyok is adóztak így. Általában robot és készpénz formájában rótták le adójukat, 
de volt, ahol készpénzben váltották meg a terheket (pl. Lovas), és volt, ahol 
csak robotoltak (pl. Boldogfa). A leggyakoribb a bevett szokás alapján történő 
adózás volt, de sok településen adóztak kontraktus szerint is. A kilenced-adás 
szinte az egész megyében csak az úrbérrendezés után jelent meg. 

A jobbágyok adózása sokszínű volt a megyében, sokszor egy településen 
belül, ahol több földesúr is birtokolt, más és más volt a jobbágyok adózása, de 
akkor is lehettek jelentős eltérések, ha több helységben ugyanaz volt a birto-
kos. Ez a sokszínűség a megye minden járásában jellemző volt, mindössze né-
hány nagybirtokos, mint például az Althann és Csáky család birtokain mutat-
ható ki viszonylagos egység a jobbágyi szolgáltatásokban és jogállásban. Ennek 
hátterében az áll, hogy e birtokok összefüggő uradalmak voltak már a 15. szá-
zadban is, és a hódoltság időszakában sem változott igazán a lakosság etnikai, 
felekezeti jellege, illetve társadalmi összetétele. 

A történetírás egységes álláspontja szerint a kontraktusos adózási forma 
kedvezőbb az urbárium vagy usus szerinti adózásnál. Mivel Zala megyében a 
szabadmenetelű colonusok száma meghaladta az örökös jobbágyok számát, és 



ezek nagyrészt kontraktus vagy usus után adóztak, elmondható, hogy az úrbér-
rendezést megelőzően a zalai jobbágyok helyzete elviselhető volt; legalábbis a 
paraszti vallomásokban ritkán panaszkodtak, hogy terheik elviselhetetlenek. 
Simonffy Emil alsólendvai-lenti uradalomra vonatkozó kutatásai is azt bizo-
nyítják, hogy az úrbérrendezéskor megállapított jobbágyi terhek emelkedtek a 
rendezés előtti időszakhoz viszonyítva.82 Simonffy megállapítása a megye egé-
szére is igaz, kivéve az Althann család által uralt muraközi uradalmat.83 

Zala megyében a herceg Esterházy és az Althann család példáján vizsgá-
lom meg az alábbiakban, hogy miként alakult a jobbágyok jogállása és ezzel 
összefüggésben földesúri terhei. Herceg Esterházy Miklós volt az úrbérrende-
zés idején a megye egyik legnagyobb birtokosa. A megye hat járásából négyben 
(szántói, tapolcai, egerszegi, lövői) voltak birtokai. A több mint 80 helységben 
kb. fele-fele arányban éltek szabadmenetelű és örökös jobbágyok, a legtöbb örö-
kös jobbágy a lövői járás helységeiben élt. Mindössze két helyen találtam az 
egységes, 1767 utáni urbárium előtt példát az urbárium szerint történő adózás-
ra. Az egyik ilyen helységben (Csobánc és Diszely - tapolcai járás) vegyesen él-
tek örökös és szabadmenetelű jobbágyok, robotoltak és készpénzt, vagyis áren-
dát is fizettek, az irtásföldek után kilencedet adtak (egészhelyes jobbágy esz-
tendőnként 1 forint készpénzt fizetett, heti egy nap igásrobotot teljesített, a 
zsellérek gyalog négy napot robotoltak, és 1 forint helypénzt fizettek). A másik 
helységben, ahol volt urbárium (Egyeduta - egerszegi járás), szintén robotoltak 
és készpénzt is fizettek a jobbágyok, de kilenceddel nem szolgáltak. A többi 
helységben kontraktus (20 helység) és szokás (62 helység) szerint adóztak. 
Minden kontraktus alapján adózó helység lakosai szabadmenetelűek voltak, 
egy kivételével, ahol vegyesen éltek örökös és szabadmenetelű jobbágyok. A 20 
kontraktusos helység felében csak árendázó parasztokat találunk, két helység-
ben csak robottal szolgáltak, míg nyolcban egyaránt fizettek készpénzt és telje-
sítettek munkajáradékot. A szokás alapján adózó helységekben élő jobbágyok 
háromnegyed része örökös jobbágy volt, egynegyede szabadmenetelű, a helysé-
gek töredékében volt megtalálható egyidejűleg az örökös és szabadmenetelű ka-
tegória. Ezen szokás után adózó helységek közül csupán egyben fordult elő, 
hogy a jobbágyok csak robotszolgálattal tartoztak földesuruknak. 11 helység-
ben csak készpénzt fizettek, míg az összes többi helyen együttesen szerepelt a 
két adózási forma. Ezen Esterházy birtokok 90%-ában a jobbágyok nem adtak 
kilencedet, ahol létezett a kilenced-adás, ott mindig az irtásföldek után, illetve 
egy helyen a föld fele után szolgálták ezt az adót. 

Összesen 12 helyen fordult elő a kilenced-adás, ebből három helységben 
vegyesen éltek örökös és szabadmenetelű jobbágyok, két helységben szokás sze-
rint adóztak, míg egy helyen urbárium alapján, emellett mindhárom helység-
ben egyaránt előfordult a munkajáradék és készpénz-fizetés. Hat helyen sza-

82 Simonffy Emil: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés az alsólendvai-lenti Esterházy-urada-
lomban. In: Parasztság és magyarság. Tanulmányok Szabó István történetíró születésének 80. évfor-
dulója tiszteletére. Szerk. Rácz István. Debrecen 1989. 39. 
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badmenetelű jobbágyok éltek, három helységben kontraktus alapján, három 
helységben szokás után adóztak. Egy helyen fordult elő a kontraktusos helysé-
gek közül, hogy csak robotszolgálattal tartoztak a jobbágyok, míg az összes töb-
biben robottal és készpénzzel is. Az eddigieket összegezve azt lehet csak bizto-
san állítani, hogy a kontraktus után adózó jobbágyok mind a 20 helységben sza-
badmenetelűek voltak, felerészben csak árendáztak, két helyen csak munkajá-
radékkal tartoztak, míg a fennmaradó 8 helységben robotoltak és készpénzzel 
adóztak. Az Esterházy-birtokok nagyobb részén — ahogy a megye egész terüle-
tén is — szokás szerint adóztak a jobbágyok. Itt már nem olyan egyértelmű az 
összefüggés a jobbágyok kötöttsége (örökös vagy szabadmenetelű) és az adózás 
milyensége (készpénz és/vagy robot) között, miközben a birtokos személye egy 
és ugyanaz. 

Az úrbérrendezés idején a másik nagy birtokosa a megyének az Althann 
család volt, ők birtokolták a muraközi uradalmat, amely a 18. század közepére 
területileg egyet jelentett a muraközi járással. Mivel az uradalom helységei egy 
tömbben feküdtek, a parasztok helyzete, jogállása egységesebb volt, mint a her-
ceg Esterházy-birtokokon. A nagyjából 100 helységet kitevő Althann-birtokok 
háromnegyed részében örökös jobbágyok laktak, szokás alapján adóztak, egyi-
dejűleg készpénzzel és munkajáradékkal tartoztak, míg a helységek harmadá-
ban a jobbágyok csak robotoltak. A parasztok mindössze pár helyen utaltak 
arra a bevallásban, hogy a kilenced helyett tizedet adtak földesuruknak, a hely-
ségek nagyobb részénél egyértelműen hiányzott a kilenced-adási kötelezettség. 
A helységek negyedrészében a jobbágyok kontraktus szerint adóztak, főként 
árendafizetésre köteleztettek, összesen egy esetben fordult elő robot és kész-
pénz egyidejűleg. E kontraktusos helységek nagyobb részében szabadmenetelű 
jobbágyok éltek, néhány helyen örökös és szabadmenetelű jobbágyok, egy he-
lyen örökösek. A muraközi uradalomban egyetlen helységben (Leszkovecz) 
adóztak az úrbérrendezést megelőzően urbárium szerint, amelynek értelmében 
robotoltak, kilencedet nem adtak. Itt vegyesen éltek örökös és szabadmenetelű 
jobbágyok. Mindkét említett nagybirtokos jobbágyainál szembetűnő tehát, hogy az 
örökös jobbágyok nagyobb része sem csak kizárólag természetben adózott. Az Es-
terházy család helységeiben viszont a kontraktus ném jelentett kizárólagos 
árendafizetést, de természetesen ott, ahol készpénzt is adtak és robotoltak, a 
robot mennyisége nem volt jelentős. 

Észak-magyarországi megyék 

Borsod megyében a 162 közölt település közül 13 helységben kizárólag 
örökös jobbágyok éltek, 65 helyen szabadmenetelűek. A legtöbb településen, 83 
helyen, vegyesen éltek örökös és szabadmenetelű jobbágyok, de ezek közül 
mindössze 16 helyen haladta meg az örökös jobbágyok száma a szabadmenete-
lűekét. Egy településen a parasztok magukat szabadmenetelűeknek vallották, 
de földesuruk örökös jobbágynak tartotta őket: „Mi ugyan midnyájan szabad el 
menetelűeknek tartanánk magunkat, kik ládi lakosok vagyunk, eddig meg is 
mutat tuk volna, ha el bocsájtattunk volna, de az convent jobbágyoknak tart-
ván, kénteleníttetünk lakni." 



Az örökös jobbágyok adózása: 2 helyen adóztak urbárium, 11 helyen be-
vett szokás alapján. A'két urbárium alapján adózó helység jobbágyai (Királd, 
Sajómercse) azt vallották, hogy: „ez előtt mint egy 17 esztendővel publicál-
tatott ugyan bizonyos urbárium helységünknek minden lakosai előtt, de az ólta 
kezünkben nem adatott." (Sajómercse) Sajómercsén a falu 40 rajnai forintot fi-
zetett földesurának, robotoltak: „... a }dk ottan kaszálnak és gyűjtőnek két 
vagy három nap, magunk határában lévő majorság őszi és tavaszi termésnek le 
aratására minden gazda ad 4 aratót, öli fát télben, nyárban, a midőn parancsol-
tatik, Egerben hordunk, ezen kívül a Hegy alá szüretre gyalogul, szekérrel is, 
úgy másüvé is, a hová az uraság parancsolja, megyünk." Emellett ajándékot, ki-
lencedet és tizedet adtak. A 11 bevett szokás szerint adózó, örökös jobbágyok 
lakta falu adói között hasonlóságok és eltérések is vannak. 8 helyen adtak ki-
lencedet, 6 helyen a kilenced mellett tizedet, 2 helyen nyolcadot, 3 helyen hete-
det és 1 helyen a termés ötödét. Mind a l l településen teljesítettek robotot, 3 
helyen előfordult, hogy a lakosok egy része pénzben megváltotta azt. Készpénzt 
6 településen adtak, az összegek között azonban jelentős különbségek voltak: 
51 krajcártól egészen 40 forintig terjed a skála, attól függően, hogy csak 
házbért adtak egyenként, vagy közösen fizetett a falu, vagy bizonyos 
természetbeni adókat váltottak meg. 

A szabadmenetelű jobbágyok adózása- A 66 település közül 10 helyen ur-
bárium, 34 helyen bevett szokás, 17 helyen kontraktus, 2 helyen urbárium és 
szokás, 1 helyen kontraktus és szokás alapján adóztak. Miskolcot nem soroltam 
be egyik kategóriába sem, itt a következőképpen vallanak a lakosok: „Jóllehet a 
nagyságos és méltóságos kamarai elnök úr az adófizető jószágoknak az 1755. 
esztendőben történt visszaváltása alkalmával az e tárgyban kiadott szerződés 
szerint évi 1500 rénes forint megfizetésére kötelezte kegyelmesen a szegény la-
kosságot, eleddig még semmi jobbágyi szolgáltatást nem követeltek a parasz-
toktól. Ez előtt a szerződés előtt penig nem vçlt semmilyen urbárium, mivel az 
adófizetők közül mindenki zálog címén birtokolja jószágait." Emellett az ura-
dalomnak borból és gabonából kilencedet adtak, a püspökségnek pedig tizedet. 

Szakácsi faluban a lakosság kétféle módon adózott, egy részük kontraktus, 
másik részük bevett szokás alapján. Mind a kontraktus, mind a bevett szokás 
alapján adózók robotoltak, ami szántást, vetést, betakarítást, trágyahordást, 
szőlőkaró-vágást, szállítást jelentett, nagyjából 30 napot évente; a „gyalogok" 
14 napot robotoltak. Az egészhelyes gazdák évente 3 forintot fizettek, a féltel-
kesek felényit, a zsellérek készpénzben nem adóztak. Kilenceddel tartoztak föl-
desuruknak, ajándékkal nem. A jobbágyok a teher növekedéséről vallottak: 
„Előbbeni kontraktusuk is ugyan ezeket tartotta, hanem az taxa pénz és az 
szántás, vetés kevesebb volt." Tehát nem volt különbség a falu bevett szokás és 
kontraktus alapján adózó jobbágyai között. 

Felsőzsolcán és Tiszaszederkényben a lakosok egy része urbárium, másik 
része szokás szerint adózott. Felsőzsolcán függetlenül attól, hogy urbárium 
vagy szokás alapján adóztak, „minden »marhás« gazda 2 forint taxát fizetett, 
robotolt, a »gyalogok« pedig — mivel taxát nem fizettek — három nappal töb-
bet kellett robotolniuk, a zsellérek pedig 20 napot robotoltak." Később, amint 
az a 6. kérdőpontból kiderül, „most minden meg határozás nélkül a mi némü 



szüksége adta magát a földes uraknak, szekérrel az marhás, két kezi munkával 
az gyalog minden felé hajtogattatott. . ." Különbség összesen annyi, hogy a job-
bágyok egyik része tizedet adott, másik része nyolcadot és egy csirkét, de nem 
derül ki, hogy melyiket adják szokás és melyiket urbárium szerint. Tiszaszeder-
kényben volt különbség az urbárium és a szokás alapján adózó jobbágyok terhei 
között. Az urbárium szerint 18 napi gyalog és igás robottal tartoztak, a zsellé-
rek 9 napot robotoltak, ezenkívül a marhával bírók két nap búzát hordtak. A 
szokás alapján adózók, amikor kellett, dolgozni mentek - számát pontosan nem 
tudják. A pénzbeli adózás tekintetében nem volt különbség közöttük, az egész-
telkes 4 forintot, a féltelkes 2 forintot, a zsellér pedig 30 krajcárt fizetett. Az 
urbárium szerint adózók tizedet, a bevett szokás szerint adózók kilencedet 
adtak. 

10 helyen urbárium alapján adóztak a szabadmenetelű jobbágyok, terheik 
hasonlóságot mutatnak, de vannak különbségek is. 8 helyen készpénzt is fizet-
tek, volt, ahol az egész település egy összegben rótta le terheit, de az összegek 
között jelentős különbséget találunk, 36 forinttól egészen 280 forintig terjedhe-
tett a mértékük. Más esetben a telekmérettől vagy az állatok számától függött, 
mennyit fizettek. Az egészhelyesek 2-3 forint taxát, félhelyesek ennek a felét, 
házas zsellérek 51 krajcárt vagy 1 forintot, házatlan zsellérek 24 krajcár körüli 
összeget fizettek. A legtöbb helyen adtak kilencedet és/vagy tizedet, de volt, 
ahol nyolcadot, a helységek felében ajándékot is adtak. Jellemző a munkajára-
dék, több helyen vallottak „terhes robotról", de a robotnapok számát ritkán ad-
ták meg. Ahol megadták, abból az tűnik ki, hogy alatta maradt általában an-
nak, amit az egységes 1767. évi urbárium megszabott, vagyis nem érte el az évi 
104 kézi vagy 52 nap igás robotot. Volt olyan település, ahol arról tudósítanak a 
parasztok, hogy az urbárium óta teljesítik az 52 napos robotot. Tardon vallot-
ták azt a parasztok, hogy „emellett 1767 és 1768-dik esztendőben az urbárium 
regulatio elmellőzésével a méltóságos földes uraság bennünket hajtott, úgy 
hogy az urbáriumon felül némelyek 10, némelyek 20, 25 napokkal is fellyebb 
szolgáltunk..." 

17 településen kontraktus szerint adóztak a szabadmenetelű jobbágyok. A 
legtöbb helységben a terhek zömét — miként az a kontraktualista, szabadme-
netelű jobbágyoknál várható is — készpénzben váltották meg, ami (mint lát-
tuk) Pest megyében egyáltalán nem volt általános. Mezőcsáton évi 2000 forint, 
Mezőkeresztesen 1500 forint, Mezőkövesden 900 forint censust fizettek a me-
zővárosi lakosok, továbbá 2500 forintot a kilenced és a tized, valamint a robot 
megváltásáért, egyéb adót semmiből sem adtak. A falvak egy részében 200-500 
forint készpénzt fizettek, de mellette kilenceddel, nyolcaddal vagy tizeddel is 
tartoztak, néhány helyen kevés robotot is teljesítettek (fát vágtak, szénát hord-
tak). Volt olyan település, ahol nem egy összegben fizették a lakosok a taxát, 
hanem egyenként, telekarányosán. Például Borsodszirákon egy egész házhe-
lyes gazda évente 13 forintot fizetett, ám volt, ahol egy négy marhával rendel-
kező gazda évi 3 forint 30 krajcárt, egy két marhával bíró pedig 1 forint 45 kraj-
cárt. A négy marhás gazdának 52 napot kellett volna robotolni, de azt 12 forint 
36 krajcárral megváltották, és az ajándékot szintén pénzben váltották meg. 
Néhány helyen az ajándékot természetben adták. 



A legtöbb településen a szabadmenetelűek bevett szokás szerint adóztak 
(33 település). A legváltozatosabb ezekben a helységekben volt a jobbágyok 
adózása. Néhány helyen fordul csak elő, hogy a jobbágyok egyáltalán nem ad-
tak készpénzt, csak kilencedet vagy tizedet, és robotoltak, esetleg ajándékot ad-
tak. A robot szinte mindenütt jellemző volt, általában azt vallották a jobbá-
gyok, hogy amikor szükség volt rájuk, mentek, de a robot napok számát ponto-
san nem tudják megmondani. 2-3 helyen vagy nem kellett robotolni vagy meg-
váltották: „... nem tractáltatnak különös adózással." (Center). A dézsmát és a 
robotot is megváltották, „a két zsellér pedig valamely munkával segíti maga 
gazdáját a szállás adásért." A természetbeni adók (ajándék, kilenced, tized, ro-
bot) mellett az egész házhelyes gazdák 1-2 forint censust fizettek, a zsellérek 
40-50 krajcárt. Több helyen úgy nyilatkoztak a parasztok, hogy korábban csak 
tizedet adtak, csak az urbárium hozta be a kilenced-adást. 

Borsod megye legtöbb településén vegyesen éltek örökös és szabadmenete-
lű jobbágyok (83). Mindössze 5 helyen adóztak urbárium, 12 helyen kontrak-
tus, 8 helyen kontraktus és szokás, a legtöbb helyen (60 település) bevett szo-
kás alapján. Urbárium szerint Diósgyőr, Kisgyőr, Ónod, Radostyán és Sajó-
bábony helységekben adóztak. Robotot nem egyforma mértékben ugyan, de 
mind az 5 helységben teljesítettek, főként fát vágtak és hordtak. Diósgyőrben, 
Kisgyőrben nyolcadot adtak, Sajóbábonyban nyolcadot, de később tizedet, Óno-
don és Radostyánban tizedet, itt később nyolcadot. Ónodon a lakosok egyen-
ként fizették a taxát, a többi helységben „summásan", azaz közösen. Rados-
tyánban 220 forintot, Sajóbábonyban 350 forintot, Kisgyőrban 500 forintot, 
Diósgyőrben 1100 forintot. 

12 helyen kontraktus szerint adóztak a vegyes kötöttségű jobbágyok lakta 
helységekben. Minden helységben adóztak kilenceddel vagy tizeddel. Egy hely-
ség kivételével — Kistokajban, ahol a tizeden kívül csak készpénzt (évi 100 fo-
rint) fizettek — mindenütt volt munkajáradék. Volt, ahol csak évi 13-16 napot 
dolgoztak, volt, ahol a számát nem tudták megmondani, volt, ahol az örökös 
jobbágyok nem fizettek semmit, viszont heti 2 nap igás vagy 3 nap gyalog robo-
tot teljesítettek. A taxások, akik félhelyesek voltak, heti 1 nap igás vagy 2 nap 
gyalog robotot szolgáltak, a zsellérek évi 12 napot robotoltak (Abod). A legtöbb 
helyen azonban nem derül ki, hogy mi a különbség az örökös és szabadmenete-
lű jobbágyok adói között - szerencsére Tornaszentjakabon erről is nyilatkoztak 
a jobbágyok: „Hat örökös jobbágy lévén közöttünk, ez előtt két esztendővel, két 
gazda össze fogva szám nélkül négy marhával szolgálatot tettek. Hanem két 
esztendőtül fogvást minden héten ki-ki maga erejével két napi szolgálatot te-
szen vonó marhával. A szabad el menetelűek a fent írt fizetésen kívül, ez előtt 
össze fogva két gazda nyolc nap, ez u tán tizenkét nap, három esztendőtül fogva 
pedig ki-ki maga erejével s marhájával tizenkét nap, gyalogul is tizenkét nap 
szolgálunk. Az zsellyérek esztendő által négy napi munkát tésznek." 

Emellett az ebben a helységben lakó taxások 3 forintot fizettek évente és 
adtak tizedet. Az örökös jobbágyok a tized mellett ajándékkal is kedveskedtek 
földesuruknak, igaz, a vallomás idején már három éve nem élt e kötelezettsé-
gük. Kevés helyen adtak a kontraktualista jobbágyok ajándékot, viszont minde-
nütt volt census. Sajószentpéteren, ahol a város összesen 1000 forint árendával 



tartozott, ezt az összeget a lakosoktól oly módon szedték be, hogy az egész ház-
helyes 6 forint 20 dénárt, a félhelyesek ennek a felét, a házatlan zsellérek 2 má-
riást fizettek. Emellett minden taxás heti 1 napot robotolt, a szőlők után pedig 
tizedet adtak. A városban csak kevés örökös jobbágy élt. Általában 1-3 forint 
taxát fizettek az egész házhelyesek, és mellette természetben adóztak (ez vi-
szonylag gyakori volt), vagy emellett az egyéb terheket egy összegben megvál-
tották. Szirmán például a négy és két ökörrel bíró gazda egyaránt 1 forint 30 
krajcárt fizetett, a zsellérek 45 krajcárt. 160 forintot fizettek közösen a robot-
váltságért, de ennek ellenére kevés munkát is végeztek. Gabonából és hagymá-
ból tizedet adtak, a többi termés tizedét 30 forinttal megváltották. 

A legtöbb településen bevett szokás alapján adóztak a jobbágyok. Kevés ki-
vétellel mindenütt robotoltak, ugyanakkor sok helyen csak a munka típusait 
sorolták fel, de nem adták meg a robotnapok számát: „Se egyik, sem más tekin-
tetes földes urak részekről meg nem lehet határozni, hány napi robotára ment 
légyen szolgálatunk, hanem valamire hajtattunk, marhával és gyalog szüntelen 
szolgáltunk." Jellemző a kilenced-, a tized- vagy a nyolcad-adás, leggyakoribb a 
tized. 

Összefoglalva a Borsod megyében tapasztaltakat elmondható, hogy a sza-
badmenetelű jobbágyok száma lényegesen meghaladta az örökös jobbágyok szá-
mát, miként az is elmondható, hogy leggyakrabban bevett szokás alapján adóz-
tak a jobbágyok. Kevés helyen adóztak csak készpénzben, általában a készpénz 
mellett kilencedet vagy tizedet is adtak, és sok helyen robotoltak is, még ha 
kontraktus szerint adózó, szabadmenetelű jobbágyokról is volt szó. Általában a 
természetbeni adók széles palettája jellemző a megyére. Néhány helyen panasz-
kodtak a jobbágyok, hogy terhük emelkedett, de sehol sem szóltak arról, hogy 
elviselhetetlen lett volna, és a legtöbb helyen még a panaszok ellenére is alatta 
maradt a szolgáltatások mértéke az 1767. évi urbáriumban foglaltaknál. 

Érdemes azonban — Zala megyéhez hasonlóan — egy-egy birtokos telepü-
léseit megvizsgálni. Példaként a diósgyőri koronauradalmat választottam, 
amelyhez 12 település tartozott (3 mezőváros és 9 falu). Az 1750-es évek máso-
dik felében került a diósgyőri uradalom a kamara fennhatósága alá, ekkor kap-
tak a helységek urbáriumot vagy kontraktust. 8 helységben (Miskolc, Mezőkö-
vesd, Hejőcsaba, Ládháza, Parasznya, Sajókápolna, Sajópetri, Varbó) szabad-
menetelű jobbágyok éltek, 4 helyen vegyesen örökös és szabadmenetelű jobbá-
gyok (Diósgyőr, Kisgyőr, Radostyán, Sajóbábony). A szabadmenetelűek közül 3 
helységben kontraktus szerint adóztak (Mezőkövesd, Parasznya, Sajópetri), 3 
helységben urbárium alapján (Ládháza, Sajókápolna, Sajópetri), 1 helyen, Mis-
kolcon zálogot fizettek és 1 helyen bevett szokás szerint adóztak (Hejőcsaba). 
Függetlenül attól, hogy szabadmenetelűek vagy örökös jobbágyok voltak (a ve-
gyes kötöttségű helységekben mind a két kategória előfordult), illetve, hogy 
kontraktus, urbárium vagy bevett szokás alapján adóztak, a földesúr azonossá-
ga miatt alig volt eltérés adóikban. Mindenütt viszonylag nagy összegű kész-
pénzt fizettek, 170 forinttól kezdve egészen 2500 forintig. Mezőkövesden kont-
raktusuk értelmében 2500 forintot fizettek a kilenced, a tized és a robot meg-
váltásáért. Emellett fuvaroztak és — mint megjegyezték — „kézi munkásokat 



is adunk azonban, de nem kötelezettségből, hanem csak az uradalom iránti 
jószándékból." 

Miskolcon minden terhet 1500 forintért megváltottak, de adtak kilence-
det és a püspökségnek tizedet zálogszerződésük értelmében. Diósgyőrben urbá-
rium szerint 1100 forintért váltották meg terheiket, a szőlő után nyolcadot ad-
tak. A többi településen, falvak lévén alacsonyabb lakosságszámmal, szintén 
pénzben, de kevesebb összeggel váltották meg a terhek egy részét, ám mellette 
némi munkát is végeztek, ez általában favágás- és hordás, és egyéb, az urada-
lom számára végzett munka volt. Szépen visszaadja ezt a ládháziak vallomása: 
„Az marhás gazda ki, ki hány napot szolgált, száma nem levén, kinek hány mar-
hája vagyon, annyival szolgált; követ hordani, trágyát hordani, szénát hordani, 
jeget hordani, zsindelyt hordani, egy szóval a hova szükséges, mindenfelé hajta-
tott. Az gyalogok hasonlóképpen száma nélkül szolgálnak: kaszálni, irtani, ka-
zalt rakni, tapasztani, épületet náddal kötni szorgalmaztattak, hajtattak." 

Hejőcsabán bevett szokás alapján adózó szabadmenetelűek éltek, 48 fo-
rint készpénzt fizettek, 3 öl fát vágtak, ezenkívül mást nem adtak. 6 helyen — 
szintén függetlenül a jogi státustól, illetve attól, hogy miszerint adóztak — 
nyolcadot adtak, Miskolcon kilencedet és tizedet, a többi helységben pénzben 
váltották meg a dézsmát. Parasznyán, Radostyánban, Sajóbábonyban, Sajóká-
polnán, Sajópetriben, Kisgyőrben, Ládházán és Varbón még a favágás mennyi-
sége is majdnem megegyezett (108-128 öl között mozgott). Kisebb birtokosok 
esetén, illetve akkor, ha egy településnek több földesura is volt, sokkal változa-
tosabb a kép az adók tekintetében.84 

Torna megye85 lakosságának zöme az úrbérrendezés idején magyar volt, 
néhány helységben tótok laktak (Barakony, Derénk, Falucska, Szent-András). 
A kis vármegyének összesen 42 települése volt a 18. század második felében, 11 
helységben herceg Esterházy Miklós, 9 helységben gróf Keglevich József volt a 
birtokos. Ezenkívül néhány birtokosnak 1-2-3 egész falva volt, a többi helység-
nek kettőnél több birtokosa volt. Egy mezővárosa volt a megyének (Torna), 
amelynek minden lakosa kontraktualista volt, ezen kívül még 5 helység jobbá-
gyai adóztak eszerint. A többi helység szokás alapján adózott. A 6 kontrak-
tualista helység jobbágyai pénzben adóztak, néhol kevés robotot is teljesítettek, 
volt, ahol csak robotoltak. 2 helységben adtak kilencedet, 1 helyen hetedet, 1 
helyen ötödöt. A 6 helység fele teljesen szabadmenetelű, 3 helységben a taksá-
sok szabadmenetelűek, a többiek örökös jobbágyok. Torna mezőváros lakóinak 
nagy része pénzben adózó szabadmenetelű zsellér volt, de a külön utcában élő, 
robotoló jobbágyok örökösek és ajándékkal, kilenceddel tartoznak. 

A helységek zöme usus szerint adózott. Általában volt taksa vagy census, 
a községek 1/4 része adott ajándékot, de megválthatták pénzben. Ezen helysé-
gek több mint 50%-a adott kilencedet a termények után természetben, az álla-
tok után pénzben. Szádellő nem adott kilencedet, mert magas taksát fizetett. 

84 Tóth P: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai. Borsod megye. i. 
m. 205, 207, 154, 225, 91, 246, 53, 264, 214-216, 236-238, 254, 145, 130. 

85 Lukács Zs.\ A szerződéses jobbágyok helyzete i. m. 75-77. és Rémiás T.: Torna vármegye i. m. 
113-195. 



Néhol tizedet is adnak, a kuriális helyeken nyolcadot vagy hetedet, néha ötö-
döt. Vendégin azt vallották a parasztok, hogy kuriális helység lévén, a házhe-
lyek utáni földek fejében ötödöt adnak, az irtványok után nyolcadot. Volt olyan 
település, ahol egyidejűleg adtak kilencedet, nyolcadot és hetedet. Jellemző a 
szokás szerint adózó településekre a magas robot, heti 2-4-6 nap vagy meg nem 
szabott robot: „robot az uraság majorjának szükséglete szerint" (Szögliget, 
Szény)86 E helységek között mindössze 5 szabadmenetelűt találunk, közöttük 
3-ban tótok éltek. A leggyakoribb, hogy egy helységben vegyesen éltek örökös 
és szabadmenetelű jobbágyok, 9 falu lakói örökösek. 

Összességében tehát 9 falu lakói örökös jobbágyok, 6 falué szabadmenete-
lű és 27 településé vegyesen örökös és szabadmenetelű jobbágyok. Kevés volt a 
megyében a kontraktualista. A robot alóli mentesség és a szabadmenetelűség a 
legfőbb privilégiuma a megye jobbágyainak, de ez nem esett mindig egybe a 
kontraktus alapján történő adózással, ugyanis volt olyan kontraktualista, aki 
örökös jobbágy volt és robotolt is. 

Abaúj megye lakói elsősorban magyarok, tótok (32 falu) és kis számban 
németek voltak. A megyében nem voltak óriási uradalmak, 13 helység a jászói 
prépostságé volt, 93 településen sok földesúr osztozott (a helységek több mint 
50%-án). Összesen 209 helysége volt a megyének, közöttük 11 kontraktualista 
helység, 24 helységben olyan parasztok éltek, akik földesuraikkal egyenként 
kötöttek szerződést, míg társaik szóbeli alku, szokás vagy urbárium alapján 
adóztak földesuraiknak. A szerződések zöme az úrbérrendezés előtt nem sokkal 
keletkezett, a szerződésesek neve a megyében taksás, néha cenzuális vagy áren-
dás volt. Kevés kivétellel mindenütt fizettek taksát vagy censust, mégpedig egy 
összegben családonként. A pénzt a telek mérete után fizették. Kevés hefyen 
volt ajándék: Alsó- és Felső-Mecenzéf, Csobád, Györké, Hejcze, Hym, Kupa tele-
püléseken. Mindössze 11 településen adóztak kilenceddel, néha ötödöt, tizedet 
vagy hetedet adtak. Kevés és pontosan meghatározott robotot teljesítettek, 
volt, ahol megváltották, volt, ahol a robotolók ellátást és napszámot kaptak, 
például Alsó-Mecenzéfen az arató 6 krajcárt, a kaszás 12 krajcárt keres napon-
ta. 3 településen volt csak jelentős robot. „A taksás és szabadon költöző fogal-
mak általában fedik egymást. Pl. Fuló-Kércs és Györké fassiójának 9. pontjá-
ban ez áll: »részben örökös jobbágyok, részben taksások«."87 3 falu lakói vallot-
ták csak magukat hereditáriusoknak, a tót Csontosfalva, valamint Hym és Szol-
nok lakói. 

A szóbeli alku szerint adózók közül 3 helység jobbágyai olyan helyzetben 
voltak, mint a kontraktualisták (Prépost, Szászfa, Vilmány), árenda mellett cse-
kély robottal tartoztak, a naturáliákat hol pénzben váltották meg, hol természet-
ben adták. Mind szabadmenetelűek. A mezővárosok lakói viszonylag szabadon 
adhattak-vehettek, a gyermekek örökölhették a vagyont. 8 faluban egyesek alku 
szerint szolgáltak, együtt éltek a szokás szerint szolgálókkal, kicsit rosszabb 
helyzetben voltak, mint az írásbeli szerződés szerint szolgáló taksások. Legna-
gyobb részük censust adott, és emellett robotolt, vagy csak robotolt, heti 2-3 na-

86 Lukács Zs.: A szerződéses jobbágyok helyzete i. m. 77. 
87 Lukács Zs.: A szerződéses jobbágyok helyzete i. m. 69. 



pot. Kilenced, heted, néha tized is előfordult. Ajándék csak itt-ott volt. A 8 falu-
ból 2-ben éltek szabadmenetelű jobbágyok, például Kér jobbágyai verbális kont-
raktusuk értelmében szabadmenetelű taksásoknak vallották magukat. 

4 helységben adóztak urbárium szerint: Forró, Garadna, Göncz oppidum, 
Litka. Hagyományos módon adóztak, pénzadóval, kilenceddel, naturáliákkal és 
sok robottal tartoztak, Göncz lakói kevesebb munkajáradékot teljesítettek, va-
lamennyien szabadmenetelűek, a többi helységben vegyesen éltek örökös és 
szabadmenetelű jobbágyok. A jobbágyok zöme usus szerint adózott, 75 helység-
ben pénzadóval tartoztak, ez főként robotváltság vagy kilenced-váltság, hol 
taksa, hol árenda, hol Szent Márton- vagy Szent Mihály-napi adó volt a neve. 92 
helységben fordult elő culinaria (általában 1-2 csirke), néhol megváltották. A 
Kassa város birtokában lévő falvak 2-3 borjút adtak (Alsó-Tőkés, Baska, Bela, 
Felső-Tőkés, Forró, Garadna, Hámor, Kassa-Ujfalu, Miszloka). Dézsma valami-
lyen formában mindenütt előfordult: 93 helység kilencedet adott, 51 helység ti-
zedet, de sokszor szerepel nyolcad és heted is. Kevés volt a megyében a kon-
traktualista, legkedvezőbb a mezővárosi parasztok helyzete volt, a 7 mezőváros 
közül 5 kontraktualista, de még itt is éltek urbárium alapján adózók (Göncz) és 
usus szerint szolgálók (Enyitzke). A szokás szerint szolgálók zöme terhes robo-
tot teljesítő örökös jobbágy volt.88 

Szatmár megyében gróf Károlyi Sándor telepítései révén a magyarok mel-
lett németek és oláhok színesítették az etnikai képet, összesen 247 helysége 
volt a megyének az úrbérrendezés idején. Legnagyobb birtokosa gróf Károlyi 
Antal volt (54 település a nagykárolyi, a szatmári, az erdődi, az ecsedi, a béltele-
ki uradalomban és számos falu részbirtokosa), 10 helység a királyi fiskus, 5 a 
Becsky család birtokában, 4 Nagybánya város kezén volt. Ezen kívül nincs 
olyan birtokosa a megyének, akinek 3 egész falunál több birtoka lett volna, so-
kan 10-20 helyen rendelkeztek részbirtokokkal. 114 település volt egy-egy csa-
lád kezén, a többin 3-10-15 birtokos osztozott. 3 helység teljesen kontrak-
tualista:: Béltelek, Ecseg és Tarpa oppidumok. Béltelek mezővárost 1723-ban 
telepített németek lakták. A 106 colonus a 3 adómentes év u tán kötött szerző-
dés értelmében 15 nap marhás vagy gyalog robotot teljesített, valamint kilence-
det is adtak. Ecseden a 3. kérdőpont szerint a lakosok örökre mentesültek a föl-
desúri terhek alól, ez a privilégium Báthory Gábor fejedelem idejéből való. A la-
kosok szabadon örökölhettek, tisztviselőiket maguk választották, szerzett jó-
szágaikat eladhatták, és szabadon költözhettek. Az úrbérrendezés idején azt 
vallották a parasztok, hogy 34 éve minden gazda 51 krajcár taksával tartozik, 
de mással nem, nem is robotolnak. Végül Tarpa magyar lakói egy összegben, fe-
jenként adtak censust és füstpénzt, emellett robotoltak is. Mindhárom oppi-
dum parasztjai szabadmenetelűek voltak, Bélteleken engedéllyel költözhettek, 
ellenkező esetben szökevénynek nyilvánították Őket. Korábban 15 helység volt 
kontraktualista, a kontraktusuk a telepítéskor meghatározott adómentes évek 
eltelte után keletkezett. Eszerint mérsékelt taksát fizettek, évente mindössze 
3-12-15 napot robotoltak, néha épületet vagy utat javítottak, ajándékot és 
kilencedet adtak. Az úrbérrendezés idején a 15 helységből 14 már szokás alap-
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ján adózott, Laczfalu urbárium alapján. Idővel nőttek a terhek, kivéve Fény-
helységet, amely szokás szerint annyit adózott, mint korábbi kontraktusa értel-
mében. Valamennyien szabadmenetelúek. 

48 településen éltek kontraktualisták is, 31 helységben urukkal szerződő 
szabadmenetelű, csak pénzt fizető taksások laktak, így csupán pénzt fizettek. 
Az árendát általában telekért, házért, földekért fizettek, a taksát olykor robot-
váltságként. 18 községben robotoltak a szabadmenetelű taksások, de mind-
össze évi maximum 15 napot. Ajándék és kilenced ritkán fordul elő. 6 község-
ben szóbeli kontraktus alapján adóztak: Fábiánháza, Jármi, Majtis, Nagy-Gécz, 
Papos, Vezend. Zömük taksát fizetett és néhány napot robotolt. 4 helyen a ter-
mények u tán kilencedet adtak, 1 helyen volt ajándék. A 6 községben vegyesen 
laktak örökös és szabadmenetelű jobbágyok, de a szabadmenetelúek túlsúlyban 
voltak. A 6 egészében szóbeli alku alapján szolgáló község mellett volt még 28 
olyan település, ahol voltak olyan jobbágyok, akik szóban egyeztek meg földes-
urukkal. A szokás szerint szolgálókkal szemben említik őket, mint taksafizető 
szabadmenetelű embereket, akik bár robotolnak is, de kevesebbet, mint ugyan-
azon falu örökös jobbágyai. Például Penyigén az örökös jobbágyok szokás alap-
ján meg nem szabott robottal tartoztak, a szabadmenetelúek szóbeli szerződés 
(alku) szerint taksát fizettek, és esetleg nyáron, idénymunkák idején 1-2 napi 
kézi robottal segítették földesurukat. De például Óvári helységben a szabadme-
netelúek és az örökös jobbágyok ugyanannyit robotoltak. 

A megyében a szóbeli kontraktus szerint adózók a taksásoknál rosszabb, 
de a szokás szerint adózóknál jobb helyzetben voltak. Urbárium alapján 15 
helység adózott, illetve még 4 településen voltak a jobbágyok között urbárium 
alapján adózók a kontraktualisták mellett. E helységekben az urbáriumok pénz-
adót is előírnak, például ajándék fejében, vagy földadóként, esetleg a kaszáló 
használatáért. Tizedet természetben vagy pénzben is adtak, ezt a földesuruk-
nak adták főként állataik után, azonban kilenced nem volt. Kaszálással is tar-
toztak, amiért cserébe 2 rajnai forint áldomáspénzt kaptak. Húsvétkor földes-
uruknak 1-2 bárányt adtak. A községek egy részében a robot hiányáról valla-
nak a parasztok, míg másutt heti 1 nap robotról számolnak be. A négy, részben 
urbárium alapján adózó település (Láposbánya, Mezőpetri, Ombod, Porcsalma) 
között jellemzőbb a terhesebb robot, Láposbányát kivéve, ahol heti félnap ro-
bottal tartoztak a parasztok. A kilenc kérdőpontban a jobbágyok a terhes robot-
ra panaszkodnak. A 15 egészében és a 4 részben urbárium alapján adózó hely-
ség között mindössze 2 a teljesen szabadmenetelű (Mezőpetri, Nigrefalu), 4 a 
tisztán örökös jobbágyok által lakott (Alsó-Újfalu, Ombod, Oroszfalu, Sándor-
falu). A többi településen vegyesen örökös és szabadmenetelű jobbágyok éltek. 

A helységek zöme szokás szerint adózott (144 helység), 68 részben szokás 
szerint. A helységek zömében vegyesen éltek örökös és szabadmenetelű jobbá-
gyok, általában a zsellérek a szabadmenetelúek. A községek sok birtokos között 
oszlanak meg, mindegyiknek másként adóztak. Néhány helységet kivéve pénz-
adó (taksa) mindenütt volt, amelyet a jobbágyok külön-külön adtak, tehát nem 
a falu együtt. A szabadmenetelúek többet fizettek, de kevesebbet robotoltak. 
Kimondottan robotváltságként csak néhány helyen szerepel pénzadó. 88 hely-
ség lakói adtak kilencedet, 39 falu jobbágyai tizedet. Több helyen nincs kilen-



ced, egy helyen (Petén) meg is adták az okát, ugyanis itt nincs termőföld. Min-
denből (mezei termények és állatok) csak kevés helyen adnak kilencedet, általá-
ban terményben adták, és nem váltották meg pénzben. 51 településen királyi 
vagy püspöki dézsmát adtak, ritkán váltották meg pénzben. A legtöbb helyen 
volt ajándék, főként természetben adták. Sokszor csak az örökös jobbágyok tar-
toztak vele, kevesebb helyen a szabadmenetelűek is. Gyakori, hogy a szokás 
szerint adózók emellett még fonni is kötelesek. 

A robot rendkívül változatos képet mutat a megyében, általában az örökös 
jobbágyoknál fordul elő a meg nem szabott robot, a szabadmenetelűek keveseb-
bet teljesítenek, évi 10-30 napot. A községek felében a szabadmenetelű jobbá-
gyok pénzben váltották meg a robotot, de voltak olyan falvak is, ahol nincs elté-
rés a szabadmenetelű és örökös jobbágyok munkajáradéka között, valamennyi-
en meg nem szabott robottal tartoztak. Kevés helyen fordult elő ugyan, de vol-
tak olyan helységek is, ahol az örökös jobbágyok is megváltották pénzben ro-
botjukat. Sokszor csak a költözés kérdésében mutatkozik különbség az örökös 
és szabadmenetelűek között. A szabad költözés vonatkozásában a szokás sze-
rint adózóknak is nagyjából olyan a helyzete, mint a szóbeli alku és az urbári-
um alapján adózóknak. A szokás szerint adózók között 31 helységben szabad-
menetelűek éltek, ebből 14 falu gróf Károlyi Antalé. Van közöttük mezőváros is. 
A szokás szerint csak részben szolgálók között 5 helységben szabadmenetelűek 
éltek. A helységek zömére a vegyes jogállású státus a jellemző: a részben szokás 
alapján adózók közül 22, az egészen szokás alapján adózók közül 109 helység. 
Ez utóbbi kategóriába tartozik Mátészalka mezőváros, ahol az örökös jobbá-
gyok robotoltak, a szabadmenetelűek pénzben adóztak. 12 faluban örökös job-
bágyok laktak, illetve 32 község szokás szerint adózó része szintén örökös, itt a 
kontraktus vagy szóbeli alku alapján adózók a szabadmenetelűek. Az urbárium 
meghatározása alapján ők is a 32 éve ugyanott élőket tartották örökös jobbágy-
nak, szemben a jövevényekkel, akik szabadmenetelűek. 

Volt a megyében egy átmeneti réteg, amely felemelkedő jobbágyokból vagy 
elszegényedő nemesekből állt. Állami adót nem, de megyei háziadót fizettek. 
Jobbágytelken gazdálkodtak, a földesúrnak taksát fizettek, néha robotoltak, 
vagyonukkal szabadon rendelkeztek. Szatmár megyében magas a taksás neme-
sek aránya: „Nem lehetetlen, hogy a libertinusok után a parasztság legfelső ré-
tegét alkotó taksások egy részét e lesüllyedő és egyben beolvadó szegény telkes, 
taksás nemesek alkotják."89 A libertinusok a birtokos nemesség és a jobbágyság 
között helyezkednek el: „Ezek egy része a földesúri személyes szolgálatra be-
rendelt kuriális jobbágyok közül kerül ki, másik része pedig a jobbmódúak kö-
zül."90 Ezek gyakran kapnak armálist. 

Összegezve Szatmár megye jobbágyainak helyzetét a következőket mond-
hatjuk el: a piramis élén a 3 kontraktualista mezőváros áll, alatta helyezkedik 
el a 48 taksás, csak pénzt fizető, csekély robottal tartozó település jobbágysága, 
ez alatt a szóbeli alku alapján adózók, alattuk az urbárium szerint, végül a pira-
mis legalján a szokás szerint adózó jobbágyok állnak.91 
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Duna-Tisza köze 

Pest megye92 az úrbérrendezés idején 185 településsel rendelkezett, lakói a 
magyarok mellett tótok, rácok és németek voltak. A 185 helységből 92 volt 
kontraktualista, ezenkívül Nagykőrös árendás oppidum, illetve Páty községnek 
szóbeli szerződése volt. 15 helységnek korábban volt kontraktusa. A kontraktu-
sok zöme a telepítéskor keletkezett. 87 helység bevett szokás szerint adózott és 
7 helység urbárium alapján. A kontraktualisták 4/5-e, az urbarialisták 100%-a, 
a szokás szerint adózók több mint a fele szabadmenetelű jobbágy, tehát a kép 
kifejezetten kedvező. 

A szerződéses községek helyzete: a földesúr minden esetben egy összegben 
kéri a helységektől a censust, amelyet azután a parasztok egymás között felosz-
tanak. Ha a census magában foglalja a robot megváltása mellett a földesúri be-
nefíciumokat (kocsma, mészárszék, makkoltatás stb.), esetleg a kilencedet is, 
akkor magasabb összeget kellett fizetni, mint akkor, amikor csak a telek u tán 
fizették a censust. A 96 helység közül 16-nak van ún. kontraktus eensualisa, 
amely szerint a censuson kívül mással nem adóznak, esetleg ajándékkal vagy 
kilenceddel. A census mellett fizetett egyéb pénzadók: naturália-, dézsma-, ro-
botváltság, sarlópénz, a makkoltatás, kocsma, pálinkafőző üstök fejében fize-
tett díjak, és különböző bírságok. A kilenced általános volt a megyében, a 21 ku-
riális helyen heted volt, néha nyolcad. A kontraktualisták helyzete földesuran-
ként más és más. De amint már írtam, a kontraktus censualisták kilencedüket 
pénzben váltják meg. Előfordul, hogy a kilenced egy részét a földesúr átengedi 
parasztjainak, ahol a falu nagyon szegény, ott a földesúr nem mindig szedi be a 
kilencedet, például Faiszon. Ajándékot mindenütt adtak, kivéve a mezővárosok 
parasztjai: Aszód, Cegléd, Kalocsa, Kecskemét, Solt, Szent-Endre, Nagyabony, 
Hajós azonban ad. 

A 16 censuális helységen kívül 32 kontraktualista község robotja csekély, 
sokszor csak a dézsmát hordták be a földesúrnak, forspontot adtak, fát vágtak, 
vagy építéssel tartoztak. A többi kontraktuális helység felerészben, robotvált-
ság mellett bizonyos, megszabott munkát végzett, felerészben az uraság meg-
hagyása szerint dolgozott. Nagyobb részük általában sokat dolgozott, szabály-
szerűen. Ezek között vannak magyar és rác községek is. 6 községnek nem meg-
szabott a robotja, 22 községnek kontraktusa terhes robotot ír elő. „Láthatjuk, 
hogy milyen nagy különbségek vannak ugyanazon jobbágyosztály egy szűkebb 
csoportjának keretein belül is. Míg Ordas lakói büszkén vallják, hogy cenzuális 
kontraktusuk lévén, nem robotolnak, addig a pilisiek robotjának nincs szá-
ma."93 A 92 helység közül 21 vallja magát örökös jobbágynak. Ezek herceg 
Grassalkovich, gróf Koháry és gróf Fekete birtokában voltak, „és éppenúgy 
»hereditarii subditi«-nek vallják magukat, mint uraik többi, nem kontraktuális 
helységei."94 Sződ parasztjai a 3. kérdőpontban a következőket vallják: „mind 
örökös jobbágyok vagyunk, ha el akarnánk menni, jussunkat elveszítjük", de a 
szabadmenetelűek is azt vallják, hogy például „Monor: a bontakozó pénzt leté-
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vén, szabadon elmehetnek."95 - vagyis a szabadmenetelűek sem mehetnek el a 
földesúr engedélye nélkül. 

Pest megyében még az oppidumok (Aszód, Cegléd, Hajós, Kalocsa, Kecs-
kemét, Nagyabony, Nagykőrös, Ráckeve, Solt, Szent-Endre, Óbuda, Vác) pa-
rasztjainak helyzete is különböző. Aszód szokás alapján adózott, Cegléd urbári-
um szerint szolgált, a többi mezőváros kontraktus szerint. A kontraktus sze-
rint adózók pénzadóval, csekély ajándékkal, kilenceddel és püspöki tizeddel tar-
toztak. 3 oppidum (Hajós, Nagyabony, Óbuda) sokféle robotot végez. Kalocsa 
minden ház után egy aratót és egy lovaskocsit, Nagykőrös csak előfogatot adott. 
7 helység adózott urbárium alapján: Cegléd, Györgye, Haraszti, Jánoshida, Je-
nő, Soroksár, Tétény; censust, kilencedet adnak, Tétény nyolcadot, Györgye és 
Soroksár hetedet. 3 helység adott ajándékot. A robot megszabott, általában heti 
1 nap. Cegléd mezőváros évi 52 napot robotolt és apróbb munkákat végez a 
földesúr számára. Minden szabadmenetelűek. 

87 helység bevett szokás alapján adózott, illetve ebből 17 csak részben. Né-
hány kivételtől eltekintve censust is adtak. Törtei lakói főként béresek, pénzt 
nem fizettek, csak a földesúr kívánsága szerint robotoltak. A census a lakosság 
szaporodásával egyre nőtt. Ajándékot természetben adtak, csak néha váltották 
meg pénzben, kilencedet is adtak. 87 helységből csak 2 nem robotol. A robot 
mennyisége változó, 28 község lakói nem megszabott robotot teljesítettek, a 
többinek pontosan meghatározott robotja volt. A bevett szokás alapján adózó 
helységek közül 41 szabadmenetelű, közöttük alig akad magyar falu, főként né-
metek és tótok, azaz jövevények. „Gyakran előfordul, hogy a részben szerződé-
ses falvak másik, nem kontraktuális fele is szabadon költöző, valószínűleg az 
előnyösebb helyzetűekkel való együttélés javít sorsukon. Ennek fordítottjára is 
van egy példa: Gödöllő. Ezt olvassuk: »azok maradékai, kik a török időben is itt 
voltak, örökösök, de a többiek (kik később jöttek) is«".96 Vannak olyan települé-
sek, ahol a jobbágyok nem tudják, hogy szabadmenetelűek vagy örökös jobbá-
gyok. Aszód kirí a mezővárosok közül kedvezőtlen helyzetével, nincs szabad 
költözési joga a parasztoknak. 

A megyére jellemző, hogy a kontraktualisták helyzete általában kedve-
zőbb - erre bizonyíték Czinkota, amely korábban kontraktualista volt, misze-
rint csak kaszálással és kertgondozással tartoztak a jobbágyok. Később szokás 
szerint adóztak, fizették a censust, ajándékot, kilencedet és hetedet adtak, és 
mindenféle robotot teljesítettek. Általában a kontraktualisták között is tapasz-
talható az úrbérrendezés idejére bizonyos fokú süllyedés. Ha a robot szempont-
jából szeretnénk némileg általánosítani, azt mondhatjuk, hogy a szerződésesek 
helyzete ebből a szempontból is kedvezőbb, vagy nem robotoltak, vagy csak ke-
veset, az urbárium alapján adózók elég sok, de megszabott robotról vallanak, 
míg a szokás útján adózók sok, meg nem szabott robotot teljesítettek.97 

Pest megye esetében részletesebben azon települések jobbágyainak hely-
zetét vizsgáltam meg, amelyek a Wellmann Imre által közzétett paraszti valló-
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másokban szerepelnek.98 A közölt 96 Pest megyei település közül 50 helyen örö-
kös, 43 helyen szabadmenetelű, 3 helyen vegyesen örökös és szabadmenetelű 
jobbágyok éltek, 38 helyen adóztak kontraktus alapján, 45 helyen bevett szokás 
alapján, és mindössze 5 helyen vallottak urbárium létéről, míg 2 helyen a jobbá-
gyok egy része urbárium, másik része kontraktus alapján, 5 helyen bevett szo-
kás és kontraktus szerint adózott. Érdemes megnézni, miként oszlik el az urbá-
rium, a kontraktus és a bevett szokás az örökös, a szabadmenetelű jobbágyok 
között, illetve ott, ahol a két jobbágyi kategória együtt élt. 

A 43, szabadmenetelű jobbágyok által lakott településen 19 esetben adóz-
tak a jobbágyok kontraktus szerint, 14 esetben bevett szokás, 6 esetben urbári-
um alapján. 2 esetben a lakosság egy része kontraktus, másik része szokás alap-
ján rótta le kötelezettségeit, míg 1 településen urbárium és kontraktus szerint. 
Az 50 örökös jobbágyok lakta helységben 17 esetben kontraktus, 30 esetben 
szokás, 3 esetben szokás és kontraktus szabta meg a jobbágyok szolgáltatásait. 
3 településen, ahol vegyesen éltek örökös és szabadmenetelű jobbágyok, 1 he-
lyen kontraktus, 1 helyen szokás és 1 helyen urbárium és szokás alapján adóz-
tak. Az már most világosan kitűnik, hogy nem olyan egyértelmű az összefüggés 
a szabadmenetelűség és a kontraktus szerinti adózás között — legalábbis Pest 
megyében —, mint gondoltuk. A szabadmenetelű jobbágyoknak még a fele sem 
adózott kontraktus szerint, viszont hasonlóan az örökös jobbágyokhoz, itt is 
nagy arányban fordult elő a bevett szokás szerinti adózás, és — ha több birto-
kosa volt a településnek — előfordult, hogy a jobbágyok egy része kontraktus, 
más része szokás vagy urbárium szerint adózott. Az örökös jobbágyok között a 
leggyakoribb a bevett szokás alapján történő adózás, ami várható is volt, arra 
azonban már nem számíthattunk, hogy sok (17) esetben fordult elő a kontrak-
tus, amit nem szoktak összefüggésbe hozni az örökös jobbágyi státussal. Az 
már kevésbé meglepő, hogy nagyon kevés helyen adóztak urbárium alapján, az 
viszont igen, hogy Pest megyében, mint a volt török hódoltság központi terüle-
tén, a betelepítések ellenére ilyen magas az örökös jobbágyok aránya. Tanulsá-
gos emellett megvizsgálni konkrétan a földesúri adókat. 

A szabadmenetelű jobbágyok adói: A 43 településen, ahol szabadmenetelű 
jobbágyok éltek, az azonos jogi s tátus ellenére két szempontból is nagyon válto-
zó volt a jobbágyok adózása. Egyrészt, hogy urbárium, kontraktus vagy bevett 
szokás alapján adóztak, másrészt, hogy ténylegesen milyen formában és 
mennyit szolgáltak földesuruknak. Várakozásaimmal ellentétben nagyon kevés 
helyen fordult az elő, hogy a szabadmenetelű kontraktualisták teljes egészében 
pénzben váltották volna meg a terheiket: 19 kontraktualista helység közül 
mindössze 2 helyen, de a készpénzfizetés mellett egyikben kilencedet is adtak, 
a másikban pedig a készpénz mellett egy kevés robotot is teljesítettek, viszont 
mással nem adóztak és az ajándékot is megváltották. A legtöbb településen a 
szabadmenetelű kontraktualisták censust fizettek, kilencedet adtak, és a robot 
mellett ajándékkal is tartoztak. A kuriális községekben a kilenced helyett hete-
det adtak. Elmondható tehát, hogy Pest megyében az úrbérrendezés idejére a 
szabadmenetelű kontraktualisták is inkább természetben rótták le kötelezett-
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ségeiket, pontosabban a készpénzfizetés mellett részben természetben adóztak. 
A bevett szokás és az urbárium alapján szolgálatot teljesítő jobbágyok adója 
nem tért el jelentősen a kontraktualisták adóitól. Hetedet vagy kilencedet ad-
tak, ajándékkal és munkajáradékkal is szolgáltak, de fizették a censust. 

Az örökös jobbágyok adói: Nagyon érdekes, hogy az örökös jobbágyok 
nemcsak bevett szokás és urbárium, hanem kontraktus alapján is adóztak. A 
kontraktus alapján adózó örökös jobbágyok szinte minden helyen adtak kilen-
cedet, néhol tizedet vagy hetedet, ajándékot, censust és robotoltak is. Kevés he-
lyen jellemző, hogy kontraktusuk értelmében csak készpénzt adtak. A váci káp-
talan által birtokolt Üllő helységben kontraktus szerint adóztak, mivel elálltak 
a számukra kedvezőtlen urbáriumtól, megegyezve a földesúrral: „Urbáriumunk 
vagyon, mely in anno 1765. 20-a Maii földes uraságunk által nemes vármegye 
tisztyeinek jelen létében tétetett [...] De attul tek. uraságunk sok könyörgése-
ink után magunk nagy könnyebbségével recedált és ideig való kontraktusra ve-
lünk lépett."99 Hasonlóképpen adóztak a szokás alapján terheiket leróvók is. 

Egy rendkívül érdekes jelenség is előfordul Pest megyében, amivel sem 
Borsodban, sem Zalában nem találkoztam. A 7. kérdőpontban több helységben 
is úgy nyilatkoztak a jobbágyok, hogy „ajándékot semminémü titulus alatt soha 
sem adtunk, nem is praetendáltatik tőlünk", miközben a 3. kérdőpontra adott 
válaszban tételesen felsorolták a culináriákat: „Ezen kévül konyhára való na-
turálékat esztendönkint adunk: vajat iczét nr. 50, tojást nr. 500, tyúkot nr. 250, 
ludat nr. 12." 

A munkajáradék különböző formái éltek a vármegyében. A szokásos föld-
művelő (szántó, vető, arató, betakarító) munkák mellett favágás, szállítás, sző-
lőben végzett munkák, sóhordás, marhák vásárra hajtása, nádvágás stb. Olyan 
települések is voltak, ahol a jobbágyok megadták a robotnapok számát, de olya-
nok is, ahol arról nyilatkoztak, hogy nem tudják - amikor kellett, mentek: 
„Nem lévén meghatározva szolgálattyoknak napjai, valamikor az uraságoknak 
teczett, szekér és kézi munkával edgyütt ki kellett mind a két részrül való 
jobbágyoknak állani, és így robotájoknak számát nem tudgyák." (Rátót) 

Általában jellemző a megyére, ahol azt vallották a parasztok, hogy nem 
robotolnak, ott is dolgoztak egy keveset, de gyakran önszántukból. Például 
„Kontraktus mellett lévén, robottákat nem teszünk, ki vévén: Megyeri pusztán 
mélt. uraságunknak edgy darab réttye vagyon, aztat esztendőnként kontraktu-
sunk szerént 2 nap minnyájan ki menvén, lekaszállyuk s annyi nap föl 
gyüjttyük s annak ideiben edgy napp bé hordgyuk. Ezen kívül Fóton, szomszéd-
ságunkban lévő mélt. uraság szőleit ugyanazon kontraktusunk szerént eszten-
dőnként mivelvén, abban mindennémű munkát meg teszünk edgy napp, mely-
nek egész esztendő által való munkája hat napot tészen. Annak előtte mélt. 
uraságunk Pesten lakván, konyhára szükséges fát edgy ölet egész házhelyes 
gazda [...] hordván, minthogy immáron mélt. uraságnak szüksége nincsen, a 
helyett edgy egész ház-helyes 10 szekér trágyát mélt. uraságnak réttyeire szo-
kott hordani, melynek is hordása 2 napig szokott tartani. Nem külömben kont-
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raktusunk szerént mélt. uraságunk heted désmáját [...] Pestre bé szoktuk 
hordanyi, melynek hordásában is egy napot töltünk." 

Nagykőrös mezőváros lakosai a kilenc kérdőpont tanúsága szerint: „Kont-
raktus, vagy hajdani usus, vagy folyamatban lévő szokás szerint való adózások, 
annál inkább robotok mind mi eleink, mind emlékezetünkre mi általunk soha 
sem tétettek még eddig, hanem földes urak jussait egészlen zálogolni bírtuk, 
1728-ik esztendőig." Eszerint — 4 földesura lévén a városnak — négyfélekép-
pen adóztak. Főként készpénzt fizettek közösen, általában nem robotoltak, de 
„Némely földesuraink mindazonáltal nálunk meg állapodván, midőn tovább 
menni kivántanak, jó akaratunkbul lakosok közül forspontra, aki tetzzett, ren-
deltünk." 

Érdekes megvizsgálni, hogy a jogi státus, a szolgáltatásokat megszabó ur-
bárium, kontraktus vagy szokás mellett miként alakulnak a terhek akkor, ami-
kor mindezen szempontokat egy földesúr esetében vizsgáljuk. A Pest megyében 
legnagyobb birtokkal rendelkező gróf Grassalkovich Antal példáján vizsgálom a 
kérdést. Grassalkovich 17 helységben volt kizárólagos birtokos,100 ebből 15 hely-
ségben örökös jobbágyok éltek, míg 1 helyen vegyesen éltek örökös és szabadme-
netelű jobbágyok: „Örökös jobbágyoknak tartyuk magunkat. Hanem vannak hely-
ségünkben 14 mesteremberek, akik örökös jobbágyoknak nem tartván magokat, a 
mélt. Uraságnak semmit sem szolgálnak, hanem árendát fizetnek, azonkévül, mi-
vel mindenik két szántóföldet bír, valamint a zsellérek, azért község közé is portiót 
adnak." A 17. helységben német telepesek éltek, ők minden szabadmenetelűek 
voltak. 

6 településen szokás, 11-ben kontraktus alapján adóztak. A szolgáltatások 
tekintetében viszonylagos egység mutatkozik, úgy tűnik, nem a kontraktus 
vagy a bevett szokás, hanem a földesúr személye a meghatározó. A legtöbb tele-
pülésen kilenceddel és tizeddel adóztak, de nem jelezték, hogy tized alatt az 
egyházi adót értik-e, valószínű, hogy földesuruk megváltotta az egyháztól, így 
neki adták. Néhol a kilenced és a tized mellett a puszták után hetedet adtak; 
Dunakeszin, mivel kuriális helység volt, csak hetedet. Mind a 17 településen fi-
zettek censust évente két alkalommal, amelynek a mértéke 120-150 forint kö-
rül volt ott, ahol a kulináriákat természetben adták és szőlőmunkát is végez-
tek. Néhány helyen a szőlőmunkát és a kulináriát is pénzben váltották meg, 
például Boldogh községben összesen 292 forint censust fizettek, amelyből a 
tényleges census 200 forint volt, 48 forintot adtak a szőlőmunkák váltságáért 
és 44 forintot kulináriák helyett. Dunakeszi kivételével mindenütt teljesítettek 
robotot, itt ezt pénzben váltották meg, de „más robotot nem teszünk, mivel 
kontraktusunk szerént csak censust fizetünk. Hanem olykor történik mélt. 
uraságnak nem parancsolattyábul ugyan, hanem requisitiojábul: ide való Du-
nárul fenyőszálat és márvány követ Gedellőre viszünk, melyért a mélt. uraság 
mind magunk, mind pediglen plébános és mester számára fábul más határiban 
lévő erdeibül fáradságunkat meg szokta jutalmazni."101 
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Miként már utaltam rá, minden helységben, ahol adtak kulináriát és téte-
lesen felsorolták, hogy miből, azt nyilatkozták a jobbágyok, ajándékkal nem 
tartoznak. Minden birtokos esetében azonban nincs ilyen hasonlóság az általuk 
uralt helység jobbágyainak adózásaiban. Például több helyen is birtokos a váci 
püspök, többek között Kiss-Váczon, Püspök-Váczon, Káptalan-Váczon és Püs-
pök Hatvanban is. Kiss-Váczon bevett szokás szerint adózó örökös jobbágyok 
éltek, természetben adóztak, Püspök-Váczon szabadmenetelű kontraktualis-
ták, akik kilencedet adtak a készpénz mellett, de sem ajándékkal, sem robottal 
nem tartoztak. Káptalan-Váczon szintén szabadmenetelű kontraktualisták él-
tek, hasonló szolgáltatásaik voltak, Püspök Hatvanban örökös jobbágyok lak-
tak, kontraktus alapján teljesítették szolgáltatásaikat, eszerint készpénzt fizet-
tek, és kilencedet adtak, de más adójuk nem volt. 

Összegzés 

A néhány összehasonlított megye több tanulsággal is szolgál: 4 dunántúli, 
4 észak-magyarországi és 1 Duna-Tisza közi megye paraszti társadalmát ha-
sonlítottam össze jogállás és a szolgáltatások vonatkozásában. Az összehasonlí-
tott megyék közül a legtöbb településsel bíró Zala megyében a szabadmenetelű 
jobbágyok száma meghaladta az örökös jobbágyokét, 219 helységben szabad-
menetelű jobbágyok laktak, 94-ben örökösek és 113-ban vegyesen éltek örökös 
és szabadmenetelű jobbágyok, de kevés helyen haladta meg az örökös jobbá-
gyok száma a település szabadmenetelű jobbágyainak számát. A szabadmenetelű 
jobbágyok 50%-a kontraktus alapján adózott, a vegyes kötöttségű helységek job-
bágyainak szintén az 50%-a kontraktualista volt. Az örökös jobbágyok 85%-a 
szokás alapján adózott, de találunk kontraktus alapján adózó örökös jobbágyo-
kat is. A megye jobbágyainak fele szokás alapján adózott, közöttük voltak szabad-
menetelű és örökös jobbágyok egyaránt. Mindössze 20 helyen fordult elő urbárium 
alapján történő adózás, az egységes, Mária Terézia által kiadott urbárium előtt. 

Tolna megyében is meghaladta a szabadmenetelűek száma az örökös job-
bágyokét, a 101 településből 81 helyen vallották magukat szabadmenetelűnek a 
jobbágyok, ezek közül 56 településen adóztak kontraktus alapján, 9 helyen ur-
bárium és 16 helyen szokás alapján. Vagyis a szabadmenetelűek adózása sem 
csak kontraktus alapján történt. 8 település örökös jobbágyai viszont kontrak-
tus szerint adóztak, 6 helység örökös jobbágyai pedig szokás alapján. 

Baranya megye 332 lakott települése közül mindössze 82 helyen éltek sza-
badmenetelű jobbágyok, pedig volt hódoltsági területről van szó, amelyet a 18. 
század eleji telepítések is érintettek. A 332 helység közül csupán 31 helyen 
adóztak kontraktus alapján, 2 helyen volt urbárium, a települések nagy többsé-
ge usus szerint rótta le kötelezettségeit. A volt hódoltság területén fekvő me-
gyék közül Baranya kitűnik az örökös jobbágyok magas számával és a szokás 
útján történő adózással is. 

Sopron megye 202 települése közül 47 helység adózott kontraktus alapján, 
ezek közül 29 helyen szabadmenetelű jobbágyok éltek, 13 helyen örökös jobbá-
gyok és 9 helyen együtt élt a két jogi kategória. Vagyis itt sem köthető a kont-
raktusos adózási forma kizárólag a szabadmenetelű jobbágyokhoz. A 30 urbári-



um alapján adózó helység jobbágyainak zöme örökös, csakúgy, mint a szokás 
szerint adózó helységek (125 helység) jobbágyainak nagy többsége is. 

Pest megye 185 helységéből 92 részben vagy egészen szabadmenetelű job-
bágyok által lakott volt, tehát valamivel 50% alatt maradt a szabadmenetelűek 
aránya az örökös jobbágyokhoz képest, ami meglepő, lévén, hogy Pest megye 
hódoltsági megye volt, szemben Zalával, ahol a szabadmenetelű jobbágyok szá-
ma meghaladta az örökös jobbágyokét, és a megye egész területe soha nem tar-
tozott a hódoltsághoz. Pest megyében is kevesen adóztak urbárium alapján, 
mindössze 7 helyen, ezzel szemben a helységek zöme kontraktus (92) vagy usus 
(87) szerint szolgált. 

Borsod megye 162 helységéből mindössze 13 helyen éltek csak örökös job-
bágyok, 66 helyen szabadmenetelűek és 83 helyen egymás mellett élt a két job-
bágyi kategória, de itt is meghaladta a szabadmenetelűek száma az örökös job-
bágyokét. 17 helyen fordult csak elő urbárium után való adózás, megtalálható a 
kontraktus is, de a meghatározó a szokás szerint való adózás volt. Az örökös 
jobbágyok által lakott 13 helység közül 11 helyen szokás, 2 helyen urbárium 
szabta meg a jobbágyok terheit. A 66 szabadmenetelű helységből 10 helyen ur-
bárium, 34 helyen szokás, 17 helyen kontraktus, 2 helyen egyidejűleg urbárium 
és szokás, 1 helyen kontraktus és szokás által terheltettek a parasztok. Tehát a 
szabadmenetelű jobbágyok nemcsak kontraktus szerint rótták le terheiket. 

Szatmár megyében a 247 település több mint a fele szokás alapján adózott, 
15 helyen urbárium, 4 helyen urbárium és szokás alapján, 51 helyen kontrak-
tus szerint. A kontraktualisták nagy többsége szabadmenetelű jobbágy volt, a 
szokás és az urbárium alapján adózók zöme örökös jobbágy, de találunk urbári-
um alapján adózó szabadmenetelű jobbágyot éppen úgy, mint ahogy a szokás 
útján adózók között is vannak szabadmenetelűek. 

Abaúj megye 209 helysége közül 161-ben szokás alapján adóztak a jobbá-
gyok és zömük örökös jobbágy volt. 4 helyen vallottak urbárium létéről, közü-
lük egy település vallotta magát szabadmenetelűnek, a másik háromban vegye-
sen élt a két jobbágyi kategória. 11 helyen számoltak be kontraktusról és 24 he-
lyen a jobbágyok egyik része kontraktus, másik része szokás vagy urbárium 
szerint szolgált. Közülük is kevés szabadmenetelű jobbágyot találunk. 

Végül Torna megye jobbágyai 9 helyen örökösnek, 6 helyen szabadmene-
telűnek vallották magukat, és 27 településen a paraszti vallomások tanúsága 
szerint együtt élt a két jobbágyi kategória. 6 helyen kontraktus alapján adóz-
tak, az összes többi helyen szokás alapján. 

A vizsgált megyék űrbéri viszonyai között a legnagyobb különbség a job-
bágyok jogállásában volt. Borsod, Pest, Tolna és Zala megyében meghatározó 
volt a szabadmenetelű jobbágyi kategória, a többi helyen az örökös jobbágyi 
státus volt a jellemző, de mindenütt éltek szabadmenetelű jobbágyok is. Min-
den megyében a bevett szokás alapján történő adózás volt a legelterjedtebb, és 
feltűnő az urbárium alapján történő adózás elenyésző volta, vagyis a 18. század 
második felében is még az írásban nem rögzített szokás(jog) volt a meghatározó 
a paraszti közösségekben. A kontraktusos adózási mód Zalában és Tolnában 
volt a leggyakoribb és általában a szabadmenetelű jobbágyokhoz kötődik, de 
mindenütt előfordul ez az adózási mód, és nem kizárólag a szabadmenetelű job-



bágyok között. A kilenced-adás hiánya egyedül Zala és Sopron megyében feltű-
nő, a jobbágyok bevallása szerint a helységek nem egészen 10%-a adott kilence-
det, a többi megyében mindenhol adták, Borsodban és Pest megyében a kuriális 
helységekben helyette hetedet, de több településen nyolcadot adtak. Az adózás-
ra általában a készpénzfizetés és a természetbeni adózás, főként a robot együtt-
élése a jellemző. A legtöbb helyen a szabadmenetelű kontraktualisták is adóz-
tak természetben az árenda mellett. Ha összevetjük a néhány megye úrbérren-
dezés előtti adóinak mennyiségét azzal, amit az egységes urbárium előírt, azt 
láthatjuk, hogy a legtöbb helyen kevesebbet adóztak korábban, vagy lényege-
sen nem haladta meg az adó mértéke az 1767. évi urbáriumban foglaltakat. 
Egyébként kevés helyen olvashatjuk a paraszti vallomásokban, hogy a jobbá-
gyok emelkedő jobbágyterljiekről panaszkodnak. 

Az összehasonlított megyék alapján megállapítható, hogy a jobbágyok úrbé-
res terhei változatosak, sokszínűek és nehezen írhatók le a szokott sémák alap-
ján. Ebből is jól látszik, hogy még mindig hiányoznak azok az egyes megyékre, 
uradalmakra vagy régiókra kiterjedő alapkutatások, amelyek alapján a paraszt-
ság helyzete toposzok nélkül leírható lenne. Az általam vizsgált kilenc kérdő-
pontok alkalmasnak látszanak arra, hogy a 18. századi jobbágyság jogi helyzeté-
ről, terheiről átfogó képet adjanak, hiszen egy időben és egységes szempontok 
szerint készültek, és szinte mindenütt fennmaradtak. A jelen tanulmányban 
összehasonlított megyék parasztságának élete a hasonlóságok mellett számtalan 
eltérést mutat mind a jogállás, mind a szolgáltatások módja és mennyisége szem-
pontjából. Érdemes lenne az ország összes megyéjének összevetése a paraszti val-
lomások alapján, hiszen néhány megye alapján is látszik, hogy a könyvtárnyi job-
bágyságtörténeti szakirodalom dacára vannak még bizonytalansági pontok és 
tisztázandó kérdések. 

Arra a kérdésre válaszolva, hogy volt-e Magyarországon örökös jobbágy-
ság, azt a bizonytalan választ adhatom, hogy második vagy örökös jobbágyság, 
mint olyan modell, amelyet a szakirodalom ez ideig oly gyakran leírt, vélemé-
nyem szerint nem létezett, voltak azonban örökös jobbágyok, akik éppen úgy, 
mint a szabadmenetelúek földesúri joghatóság alatt éltek, tájegységenként és 
földesurakként eltérő jogi és gazdasági helyzetben. Az úrbérrendezés egységes 
mederbe terelte a jobbágyság szinte teljesen eltérő és átláthatatlan viszonyait, 
amelyben azonban majd csak az 1848. évi jobbágyfelszabadítás hoz igazi — sok 
esetben nem is mindig pozitív — változásokat. 

PERPETUAL SERFS AND FREE TENANTS IN 18TH-CENTURY HUNGARY 

by Zita Horvát 
(Summary) 

The study analyses the situation of perpetual serfs and free tenants in 18th-century Hungary 
on the example of nine counties. After a brief historiographical chapter it outlines the development 
of the Hungarian peasantry and then contrasts the picture based on the historical literature with 
the one emerging from the sources. Hungarian historiography in the 1950s regarded the 16th to 18th 

centuries as the period of perpetual serfdom characterised by the absence of the right of free 
movement, a strong personal dependence from the lord, a limited right of ownership of the lord over 
his peasants, and the extension of seigneurial manors based on forced labour to the detriment of 



peasant plots. The historiography of the 1970s and 1980s offered a more balanced view, but the 
simplyfying statements about the perpetual serfdom were rarely questioned, and they thus live on as 
part of the general view of a peasantry ruthlessly oppressed by their lords. This general view is also 
reflected by the history schoolbooks. The main reason of this survival is that since the fall of the 
communist regime relatively few historians have dealt with the problems of the peasantry, and basic 
facts are still unknown. 

The situation of the peasantiy in the 18th century and its relationship to their lords can mainly 
be reconstructed on the basis of the sources produced in the wake of the peasant law issued by Maria 
Theresia (1740-1780). The study analyses, on the basis of the so-called nine-point questionarries fur-
nished by nine counties, the situation of the peasantiy, with a special regard to their legal status 
(perpetual serfs or free tenants), the modes of their taxpaying (seigneurial register, custom or contract), 
and the nature of their dues. On the basis of the evidence offered by the nine counties it is clear that the 
seigneurial dues of the peasantry were various, and cannot be fit into the traditional patterns. This is a 
further proof of the absence of basic research focussing on the individual counties, manors or regions, 
without which a balanced view of the peasantry cannot be drawn. The life of the peasantiy in the nine 
counties touched upon by the present study offers many similarities but even more divergences as 
regards both their legal status and the quantities and qualities of their dues. The most useful would be 
to compare all the counties on the basis of the peasant questionaries, for it has become apparent that, 
despite the vast literature of peasant history, there are still a lot of problems unsolved and questions 
unanswered. 

As for the question of whether there existed a perpetual serfdom in Hungary, the study offers 
the tentative response that it did not exist in the form attributed to it by previous historiography, 
although there existed perpetual serfs who, just like the free tenants, were subjected to seigneurial 
authority, and their legal and economic status varied from region to region and from lord to lord. 
The ruling of the 18th century did create a uniform framework for the confused and sometimes 
obscure conditions of the peasantry, yet real change, albeit non always beneficial, only came with the 
liberation of 1848. 



KÖZLEMÉNYEK 

Forgó András 

A 18. SZÁZAD ELEJÉN VISSZATÉRŐ SZERZETESI 
KÖZÖSSÉGEK, MINT A MAGYARORSZÁGI 

RENDI POLITIKA ÚJ SZEREPLŐI 

Bevezetés: a szerzetesrendek rendi képviseletének kezdeteiről 

A törökök kiűzésével párhuzamosan visszatelepülő szerzetesközösségek 
nemcsak a magyarországi lelkipásztorkodásba és a kultúra művelésébe kapcso-
lódtak be, hanem sajátos rendi státuszuknál fogva a korabeli közélet különböző 
fórumain is megjelentek. Az alábbiakban a rendi politika legfőbb színterén, az 
országgyűlésen történt térnyerésük főbb állomásaival foglalkozom. Vizsgálódá-
som középpontjában az 1708-1715. évi pozsonyi országgyűlés áll, de néhány rö-
vid kitekintés erejéig az ezt követő évtizedekre is kitérek. 

Ahhoz, hogy a szerzetesi elöljárók országgyűlési tevékenységéről képet al-
kothassunk, először tisztáznunk kell, mely szerzetesrendek képviselői rendel-
keztek ülés- és szavazati joggal a 18. századi magyarországi diétán. Mint látni 
fogjuk, e kérdés egyértelmű megválaszolása nem is olyan egyszerű feladat. 

Mint ismeretes, először 1608-ban fogadott el az országgyűlés olyan tör-
vénycikkelyt (koronázás utáni I. tc.), amelyben szabályozták, kik jogosultak 
részt venni a diéta munkájában.1 A törvénycikk a karok és rendek közé a főpap-
ok, a bárók vagy mágnások, valamint a nemesek és a szabad királyi városok cso-
portját sorolta, majd szentesítette a két tábla összetételét. Eszerint a klérus 
tagjai közül a megyéspüspökök a felső-, a székeskáptalanok képviselői az alsó-
táblán kaptak ülés- és szavazati jogot. Ugyanez a képviseleti elv volt érvényes a 
társaskáptalanokra. Az infulált és birtokos apátoknak, prépostoknak szemé-
lyes diétái megjelenést garantált a törvénycikk, de az országlakosok között 
{inter regnicolas), azaz az alsótáblán. A rendelkezés külön kiemelte az egyházi-
ak közül a pálos rend generálisát, akinek szintén személyes megjelenést és sza-
vazati jogot biztosított. A világiak közül a báróknak és mágnásoknak nevezett 
főnemesi csoport a felsőtáblán, ugyancsak személyes megjelenés útján, míg a 
vármegyei követek, a távollévők követei, végül a szabad királyi városok képvi-
selői az alsótáblán kaptak helyet. Az 1608. évi rendelkezés összességében tehát 
azt az elvet konzerválta, miszerint a felsőtáblán a személyes megjelenés, az al-
sótáblán pedig a képviseleti rendszer az irányadó. Ebbe a képbe egyedül az 

1 Magyar törvénytár. (Corpus Juris Hungarici) 1608-1657. törvényczikkek. Magy. jegyz. Már-
kus Dezső. Bp. 1900. 24-25. 



infulált apátok és prépostok nem illenek bele személyes meghívásukkal,2 így 
nem meglepő, hogy ebből a későbbiekben sok konfliktus is származott. 

Mielőtt rátérnénk az egyes táblák összetételével és az ülésrenddel kapcso-
latos nézeteltérésekre, vegyük sorra, milyen szerzetesrendi elöljárókra vonat-
kozhatott az előbb említett, általános igényű rendelkezés. Mivel a pálos rend a 
török idők alatt sem tűn t el teljesen az országból, a rendfőnöki tisztséget — né-
hány év kivételével — az 1608. évi rendelkezést követő évtizedekben is betöl-
tötték.3 Az apáti és préposti címek túlnyomó többségét azonban a 17. század fo-
lyamán világi papok viselték, ők formálhattak tehát jogot a személyes diétái 
megjelenésre. Bár forrásaink e téren hiányosak, az 1608. évi szabályozás meg-
gyökeresedése a század országgyűlésein nagyrészt nyomon követhető. Erről ta-
núskodnak a korszakból fennmaradt listák, amelyek a diétára meghívott, illet-
ve az ott megjelent rendeket sorolják fel.4 

Magyarországra visszatelepülő szerzetesrendek a 18. század elején 

A 17. század végétől nagy számban indult meg a korábbi másfél évszázad-
ban elnéptelenedett szerzetesi intézmények újjáéledése, nagyrészt külföldi 
konventek közreműködésével. Megjegyzendő azonban, hogy ezek a visszatele-
pülések meg sem közelítették a szerzetesi intézmények középkori elterjedését, 
így számos, világi papoknak adományozott apáti és préposti cím, javadalom a 
következő században is megmaradt. 

Először a bencés visszatelepüléseket szemügyre véve megállapíthatjuk, 
hogy már a 17. század derekán megindult az apátságok visszaszerzése. Első-
ként természetesen a Szent Márton apátság (Pannonhalma) éledt újjá, Pálffy 
Mátyás, a heiligenkreuzi ciszterci apátság perjele irányításával, aki a bencés 
rendbe átlépve megkezdte a pannonhalmi szerzetesközösség újjászervezését.5 A 
dömölki (Celldömölk) konvent, mint Pannonhalma fiókapátsága népesült be 
azután ismét, a kor legjelentősebb főapátja, Sajghó Benedek (1722-1768) irá-
nyítása alatt. 0 küldött az 1720-as években több szerzetest a dömölki monos-
torba, akik a lelkipásztorkodást is megkezdték. Dömölk Pannonhalmától való 
függése az egész korszakban megmaradt, melynek bizonyságául a dömölki apá-
tot a mindenkori pannonhalmi főapát nevezte ki.6 

A bakonybéli Szent Mauritius apátság esetében ettől némileg eltérő jelen-
séggel találkozunk. Az apátság birtokainak visszaszerzését Gönc Celesztin 

2 Szíjártó M. István: A diéta. A magyar rendek és az országgyűlés. Bp. 2005. 414. 
3 A korszak rendfőnökeinek felsorolása: Kisbán Emil: A magyar Pálosrend története. I—II. 

Bp. 1938-1940. II. 436. 
4 A 17. századi listák nagy részét közzéteszi: Tatjana Guszarova: A 17. századi magyar or-

szággyűlések résztvevői. Levéltári Közlemények 76. (2005: 2. sz.) 93-148. A cím némileg tehát félre-
vezető, hiszen a publikált forrásokban nem mindig az országgyűlésen megjelent, hanem egyes ese-
tekben az oda meghívott rendeket találjuk. A címzetes apátságokról és prépostságokról térképes át-
tekintést ad: Molnár Antal: A bátai apátság és népei a török korban. (METEM Könyvek 56.) Bp. 
2006. 2. térképmelléklet. 

5 Molnár Szulpicz: A Pannonhalmi Főapátság története. Negyedik korszak. Nagy háborúk 
kora, a magyar Szent-Benedek-Rend föloszlása és föléledése 1535-1708. (A Pannonhalmi Szent-
Benedek-Rend története IV) Bp. 1906. 85-88. 

6 Vacher Donát: A dömölki apátság története. (A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend történe-
te XII/A.) Bp. 1912. 80-84. 



bakonybéli apát (1683-1709) kezdte meg, de pannonhalmi főapáttá választása 
után a volt pannonhalmi perjelt, Vidlics Ferencet nevezte ki béli utódjául 
(1709-1730), akinek — Dömölkkel ellentétben — sikerült kivívnia függetlensé-
gét Pannonhalmától. Éppen e függetlenedési törekvés miatt Vidlics halála után 
Sajghó főapát csak adminisztrátorokat küldött Bakonybélbe, és ezt a gyakorla-
tot a rendi és az uralkodói tiltakozás ellenére haláláig folytatta. Két későbbi 
bakonybéli apát, Gracer Zoeard (1768-1781), majd Nóvák Krizosztom 
(1781-1817) ismét megkísérelte az apátság leválasztását Pannonhalmáról, en-
neK a törekvésnek azonban a jozefinista időszak feloszlatási hulláma vetett vé-
get.7 Végül a tihanyi Szent Ányos apátság, mivel Pannonhalma nem rendelke-
zett a megváltásához szükséges összeggel, a 18. század elején külföldi konvent-
hez került: az alsó-ausztriai Altenburg fiókapátsága lett. 

Az 1785-ig a passaui, majd a jozefinista egyházmegyereform után a sankt 
pölteni püspökség területén fekvő Altenburg az örökös tartományok kolostora-
inak többségéhez hasonlóan a reformáció, majd a harmincéves háború megpró-
báltatásait kiheverve a 17. század második felében látványos fejlődésnek in-
dult. A konvent létszáma néhány évtized alatt kilenc főről harmincnégyre 
emelkedett, a szerzetesek nagyszabású építkezésekbe kezdtek, de a háborús 
költségekhez is jelentős összegekkel járultak hozzá. Ez utóbbinak köszönhető-
en tehettek szert magyarországi birtokokra is, miután az Arad vára megerősí-
tésére fizetett 10.000 forintot kitevő kiadások ellentételezéseként Altenburg 
megkapta a tihanyi apátság birtokait.8 

Az alsó-ausztriai konvent 1703-ban apátot is küldött Tihanyba, Reyser 
Ámánd személyében. 1716-ban, miután az apátságra fordított anyagi áldozatok 
nem térültek meg, Altenburgból pedig nem tudtak magyarul beszélő és a ma-
gyarországi viszonyokban jártas rendtagokat küldeni, Gönc Celesztin pannon-
halmi főapát 20.000 forint ellenében átvette Tihanyt az osztrák monostortól. 
Az apátság átvétele azonban nem ment simán, mert az egyetlen tihanyi örökfo-
gadalmas, az apáti címre törő, egyébként magyar származású Thurnay Ányos 
simóniával (azaz egyházi és lelki javakkal való adásvétellel) vádolta meg a fő-
apátot, így Tihany csak hosszas huzavona után, 1719-re került Pannonhalma 
birtokába.9 Különös, hogy a simónia vádja éppen Tihany esetében merült fel, 
hiszen a főapát az említett összeget Altenburg költségeinek megtérítésére fizet-
te. Sok apátság illetve prépostság esetében kifejezetten adásvétel formájában 
került új tulajdonoshoz a javadalom, mégsem érte a feleket simónia vádja. 

Két magyarországi bencés apátság az egész korszakban külföldi ellenőr-
zés alatt állt: egyiküket, a Szent István királyról elnevezett Telkit, amelynek 
még a pontos helyét is csak hosszas vizsgálódás után sikerült megtalálni, a bé-
csi skót bencés apátság szerezte meg. 

7 Sörös Pongrácz: A bakonybéli apátság története. A Pannonhalmától való függés kora 1548-
tól napjainkig. (A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története IX.) Bp. 1904. 25-104. 

8 Hanna Egger: Altenburg. In: Germania Benediktina III/l. Die benediktinischen Mönchs-
und Nonnenklöster in Österreich und Südtirol. Bearb. Ulrich Faust OSB - Waltraud Krassnig. St. 
Ottilien 2000. 213-290. 

9 Sörös Pongrácz: A tihanyi apátság története. Második korszak. Tihany, mint fiókapátság 
1701-tól napjainkig. (A Pannonhalmi-Szent-Benedek-Rend története XI.) Bp. 1911. 5-34. 



A 12. században eredetileg ír szerzetesek számára épült a bécsi bencés 
monostor, amelynek legfőbb feladata a többi „skót" apátsághoz hasonlóan a 
Szentföldről hazatért zarándokok elszállásolása és pasztorálása volt. A 15. szá-
zad elején az ír szerzeteseket németek váltották fel. Bár a konvent sokat szen-
vedett az 1679. évi pestisjárvány és az 1683. évi török ostrom idején, a század 
végén itt is megfigyelhető az apátság gazdasági megerősödése. Az apátok egy-
házi befolyását mutatja, hogy többüket bécsi segédpüspökké is kinevezték.10 

A bécsi „skótok" a magyarországi birtokok egy részét ugyan megkapták, 
de a monostort nem építették újjá, csupán egy kis ház épült Telkin, majd kor-
szakunk után, a szomszédos Budajenőn építettek rendházat. A jószágkormány-
zat és a lelkipásztorkodás elvégzésére mindössze néhány szerzetes érkezett 
Bécsből, így természetesen apátot sem küldött az anyakonvent.11 A birtokokat 
részben Budáról igazgatták, ahol házat és szőlőt is vásároltak.12 

A másik külföldi tulajdonba került bencés apátság a Szent Adorján vértanú 
tiszteletére emelt zalavári volt, ezt Bessel Gottfried göttweigi apát (1714-1749) 
szerezte meg az uralkodótól 1715-ben. Az 1083-ban, eredetileg ágostonos kano-
nokok számára épült göttweigi kolostor a reformáció idejében léte megszűnésé-
nek határára került (1556-ban mindössze egyetlen rendtag élt az apátságban), 
de több közeli kolostorhoz hasonlóan Melkből kapott utánpótlást.13 Igazi virág-
korát a kiterjedt politikai kapcsolatokkal rendelkező és főként a Schönborn csa-
lád támogatását élvező Bessel apát kormányzása alatt élte, aki tevékeny része-
se volt a 18. század első felében zajlott diplomáciai életnek.14 

Göttweig esetében is egy renden belüli konfliktus nehezítette meg a ma-
gyarországi apátság átvételét. Ludwigsdorff Emilián konventtag bécsi kapcso-
latai segítségével elérte, hogy őt nevezzék ki zalavári apáttá és így az apáttal 
rendelkező Zalavár kerüljön Göttweig függésébe. Az uralkodói adománylevél ki 
is emelte, hogy az apátság élére mindig külön, főpapi jelvényekkel ellátott apá-
tot köteles Göttweig állítani. Bessel atyaapát azonban nem egyezett bele a dön-
tésbe, Zalavárt közvetlenül Göttweigből kívánta irányítani, a magyarországi 
apátságba csak jószágkormányzót küldött. Az ügy odáig fajult, hogy Ludwigs-
dorffot benedikálása u tán apátja börtönbe vetette, nehogy átvehesse Zalavárt. 
Bessel apát végül elérte, hogy Ludwigsdorff lemondjon apáti címéről, és így 
közvetlenül az ausztriai monostor javára fordíthassa a magyarországi apátság 
birtokainak jövedelmét. Ez az állapot egészen 1769-ig tar tot t , amikor Zala vár-
megye és a Helytartótanács kegyes alapítványi bizottságának nyomására Gött-
weiget rászorították, hogy Zalavárra külön apátot nevezzen ki. Az atyaapát és a 

10 Cölestin Rapf OSB - Heinrich Ferenczy OSB: Wien, Schotten. In: Germania Benedictina i. 
m. 779-818. 

11 Sörös Pongrácz: Az elenyészett apátságok. (A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története 
XII . ) Bp. 1912 . 4 5 3 ^ 6 1 . 

12 Eugen Bonomi: Die ungarische Abtei Telki unter den Wiener Schotten (1702-1881). Deu-
tsche und ungarische Bauern bei Benediktinern. (Veröffentlichungen des Südostdeutschen Kultur-
werks Reihe B., Bd. 35) München 1977. 10.: 14. jegyzet. 

13 Gregor Lechner OSB: Göttweitg. In: Germania Benediktina i. m. 768-844. 
14 Életéről: Gottfried Bessel (1672-1749). Diplomat in Kurmainz - Abt von Göttweig, Wissen-

schaftler und Kunstmäzen. Hrsg. Franz Rudolf Reichert. (Quellen und Abhandlungen zur mittel-
rheinischen Kirchengeschichte 16.) Mainz 1972. 



zalavári apát viszonyát pedig szabályos szerződésben rögzítették. Közben Saj-
ghó pannonhalmi főapát is megpróbálta befolyását kiterjeszteni Zalavárra, de 
az apátság korszakunkban végig Göttweig tulajdonában maradt. Az 1751. évi 8. 
törvénycikk rendelkezése értelmében hiteleshelyi tevékenységet is folytató 
apátság éppen Göttweigtől való függésének köszönhetően II. József feloszlatási 
hullámát is átvészelte (viszont a hiteleshelyi funkció a jozefinista időkben itt is 
szünetelt). Az apátság székhelye a Zalavár melletti Zalaapáti lett, itt templom 
és monostor is épült.15 

A ciszterciek esetében korszakunkban kizárólag külföldi apátságok mű-
ködtek közre a magyar szerzetesi intézmények visszaszerzésében. Több siker-
telen próbálkozás után elsőként Zirc került rendi kezelésbe. Az ismét csak 
ausztriai Lilienfeld sikertelen próbálkozása után16 végül a sziléziai Heinrichau 
vásárolta meg az apátság birtokait. A korszakunkban egyre bővülő heinrichaui 
konvent (1654-ben 17, 1702-ben 39, 1749-ben 55, 1778-ban pedig már 70 rend-
tag élt itt) jelentős földvásárlásokba kezdett a 17-18. század fordulóján, Kah-
lert Henrik apát kormányzása alatt. E befektetések közé tartozott a zirci ura-
dalom megszerzése is.17 Magyarországon, kezdetben Pápán, majd 1726-tól Zir-
cen működtek a szerzetesek. Ez volt az egyetlen magyar ciszterci közösség, 
ahol a rendtagok száma megengedte, hogy szabályos konvent szerveződjék, 
1752-ben, Schneider Péter perjel, a korábbi adminisztrátor vezetésével.18 

Az egykori pásztói, majd a pilisi (ciszterci) apáti címet a morvaországi 
Velehrad elöljárói szerezték meg, nevezetesen 1702-ben, illetve 1712-ben. A 
velehradi monostor Morvaország első ciszterci szerzetesi intézményeként 
1205-ben épült, apátja már a késő középkorban fontos politikai szerepet töltött 
be az őrgrófságban.19 Míg Pásztón felépítettek egy néhány szerzetes befogadá-
sára alkalmas rendházat, az egykori pilisi apátság birtokain ugyanúgy, mint 
Telki esetében, csak jószágkormányzók működtek.20 

A szentgotthárdi apátság csak hosszas huzavona után került rendi tulaj-
donba: az ausztriai Heiligenkreuz szerezte meg 1734-ben. A Bécs közelében 
fekvő ciszterci apátság 1133 óta folyamatosan működik, így ez a második leg-
idősebb ciszterci monostor a világon. Az 1683. évi oszmán hadjárat során ugyan 
a török csapatok felprédálták, de Kelemen Schäffer apát hamar talpra állította 
a konventet.21 

15 Füssy Tamás: A zalavári apátság története. A legrégibb időktől fogva napjainkig. (A pan-
nonhalmi Szent-Benedek-Rend története VII.) Bp. 1902. 226-284. 

16 Norbert Mussbacher: Die Bemühungen Lilienfelds um die Wiedererrichtung der Abtei Zirc, 
1659-1814. Analecta Cisterciensia 38. (1982) 22-42. 

1 ' Heinrich Griiger: Heinrichau. Die Geschichte eines schlesischen Zisterzienserklosters 1227-1977. 
Köln-Wien 1978. 62-65. 

18 Horváth Konstantin-, Zirc története. Veszprém 1931. 131-151. 
19 Handbuch der Historischen Stätten. Böhmen und Mähren. Hrsg. Joachim Bahlcke - Win-

fired Eberhard - Miloslav Polivka. (Kröners Taschenausgabe 329.) Stuttgart 1998. 652-653. 
20 Békefi Rémig: A pásztói apátság története. 1702-1814. (A zirci, pilisi, pásztói és szent-

gotthárdi apátságok története IV) Bp. 1902. 4-17. és Uő: A pilisi apátság története 1541-1814. (A 
zirci, pilisi, pásztói és szent-gotthárdi apátságok története II.) Pécs 1892. 46-51. 

21 Malachias Koll: Das Stift Heiligenkreuz in Oesterreich mit den dazu gehörigen Pfarreyen 
und Besitzungen sammt dem vereinigten Stifte St. Gotthard in Ungarn. Wien 1834. 79-123. 



A szentgotthárdi apátság heiligenkreuzi átvételét is renden belüli vita kí-
sérte: a reini ciszterci apát — aki addig névleg Szentgotthárd atyaapáti címét 
viselte — tiltakozott Heiligenkreuz eljárása ellen, és abszurdumnak tartotta, 
hogy az ausztriai konvent élén álló Leeb Róbert apát egyszerre Szentgotthárd 
apátja és atyaapátja is. A rend citeaux-i generális apátja azonban elfogadta 
Heiligenkreuz eljárását: úgy tekintette, hogy az ausztriai apátság újraalapítot-
ta Szentgotthárdot, így az atyaapáti jogok is őt illetik.22 Ezután meg is indult az 
apátság benépesítése, valamint a rendház és a templom újjáépítése. Szentgott-
hárdra később sem került külön apát, a címet a mindenkori heiligeinkeruzi 
atyaapát viselte, aki adminisztrátort nevezett ki Szentgotthárdra.23 

Még egy néhai ciszterci apátság került rendi tulajdonba a 18. század első 
felében: az Esterházy család hercegi ágának kegyurasága alatt álló Borsmonos-
tor, amelyet a lilienfeldi apátság szerzett meg.24 Ez a szerzetesi intézmény azon-
ban — magánföldesúri státusza miatt — kiesik jelen tanulmány vizsgálatának 
látóköréből. 

A jozefinista abolíció a ciszterci rendet is csak részlegesen érintette. A 
velehradi monostor bezárása u tán ugyan Pilis és Pásztó is feloszlatásra ke-
rült,25 Szentgotthárd azonban tovább működhetett, mert anyaapátságát sem 
szüntette meg II. József. A porosz területen fekvő Heinrichau ekkor még fenn-
maradt, így leánymonostorát, Zircet is elkerülte a feloszlatás.26 

A premontrei rend kötelékébe tartozó magyarországi prépostságok eseté-
ben is kizárólag külföldi anyaapátságok játszottak szerepet a visszatelepülésben. 
Kezdetben a szintén alsó-ausztriai perneggi apátság szerezte meg a magyaror-
szági premontrei préposti címeket, nevezetesen annak köszönhetően, hogy jelen-
tős áldozatot vállalt a visszafoglaló háborúk támogatásában. Végül anyagi elle-
hetetlenülését is ez okozta. Schöllingen Ferenc perneggi apát még a 17. század 
utolsó éveiben elnyerte a csornai, jászói és leleszi préposti címet, a hozzá tarto-
zó birtokokkal, majd a türjei és a váradhegyfoki prépostság is tulajdonába ke-
rült. Végül pénzügyi nehézségei miatt mindegyik javadalomtól meg kellett vál-
nia. így az említett prépostságok morvaországi konventek tulajdonába kerül-
tek. Jászót, Leleszt és Váradot Klosterbruck (Louka) váltotta meg, a csornai 
prépostságot pedig Hradisch (Hradisko) „kebelezte be". A türjei prépostság, 
amelyhez puszta címként a horpácsi is társult, korszakunkban részben függet-
len, részben a csornai prépostság tulajdonában volt, de ez is magánföldesúri 
joghatóság alatt állt, mivel a Batthyány család tar tot ta kezében a prépost meg-
erősítésénekjogát. A jánoshidai prépostság már 1694-től a szintén morvaorszá-

22 Zlinszky János: A szentgotthárdi ciszterci-rendi apátság kegyúri jogai. In: Pázmány Péter 
és kora. Szerk. Hargittay Emil. (Pázmány Irodalmi Műhely, Tanulmányok 2.) Piliscsaba 2001. 
109-139. 

23 Zlinszkyné Sternegg Mária: A szentgotthárdi ciszterci apátság története és művészetének 
emlékei (1183-1878). In: Szentgotthárd. Helytörténeti, művelődéstörténeti, helyismereti tanulmá-
nyok. .Szerk. Kuntár Lajos - Szabó László. Szombathely 1981. 365-540. 

21 Kovács Ignácz: A borsmonostori apátság története. Sopron 1910. 185. 
25 Béke fi R.: A pilisi apátság i. m. 130. 
2b Mint ahogy Borsmonostor is tovább működhetett. Hervay Ferenc: A ciszterci rend története 

Magyarországon. In: Lékai Lajos: A ciszterciek. Eszmény és valóság. Bp. 1991. 470^192 és Kovács /.: 
Borsmonostor i. m. 188. 



gi Obrowitz (Zábrdovice) leánymonostora lett.27 A türjei részleges függetlene-
déstől eltekintve egyedül Jászó tudott elszakadni anyamonostorától, 1769-ben. 
Ennek a függetlenségnek, mint a többi premontrei prépostság működésének is 
II. József feloszlatási rendelete vetett véget.28 

A Magyarországon birtokokat szerzett morva premontrei intézmények 
közül az Olmütz melletti Hradisch volt a legnagyobb múltra visszatekintő mo-
nostor, amelyet még 1077-1078-ban alapítottak bencés szerzetesek számára. A 
premontreiek a 12. század közepén vették át, ők látták el a szomszédos Hei-
ligenberg (Svaty Kopecek) zarándokhelyet is. Hradisch Olmütz-cel együtt 1659 
és 1736 között épült újjá, a század hetvenes éveitől kezdve pedig a janzenizmus 
egyik regionális központja lett.29 

A fontos kereskedelmi központ, Znaim (Znojmo) mellett fekvő Kloster-
bruck 1190-től működött, és a harmincéves háború pusztítása után, az 1680-as 
években szintén megújult. A jelentős méretű, 80-90 fős konvent tagjainak többsé-
ge német származású volt, legismertebb közülük a villámhárító európai megho-
nosítója, Prokop Diwisch.30 

Végül a harmadik, Magyarországon is érdekelt monostor, Obrowitz Brünn 
mellett működött 1209-től.31 II. József morvaországi kolostor feloszlatási hullá-
ma, amely összesen harminchárom férfi és hét női közösséget érintett, egyik 
premontrei konventet sem kímélte, így természetesen ezt sem.32 

A felsorolt esetek jól mutatják, hogy a jórészt külföldi kezdeményezésre 
történt visszatelepülések a monasztikus hagyományokat folytató szerzetesi kö-
zösségek magyarországi visszatérését eredményezték egy olyan korban, amikor 
ez a szerzetesi ideál már egyházi körökben sem minősült követendő és főleg tá-
mogatandó példának. Közismert, hogy már Pázmány Péter tevékenysége is 
arra irányult, hogy az egykori szerzetesi birtokokat visszaszerzésük után a 
trienti zsinat szellemiségének sokkal inkább megfelelő jezsuitáknak juttassa, 
és ebben nemcsak saját, korábbi rendi kötődése játszott szerepet.33 Korszakunk-
ban megfigyelhetjük, hogy sokan már jóval a jozefinista eszme térnyerése előtt el-
lenezték e rendek magyarországi tevékenységét. Annál is inkább, mivel — ahogy 
ez a kortárs kritikákban is megfogalmazódott — ez a tevékenység sok esetben jó-
részt a birtokok visszaszerzésére és azok kormányzására összpontosult. 

Mindez összességében előrevetíti azokat a küzdelmeket, amelyeket a Ma-
gyarországra küldött idegen szerzeteseknek a felsőbb egyházi és világi hatósá-
gokkal, a konkurens rendekkel, sőt egyes esetekben a helyi lakossággal is meg 

27 Kovács Imre: A türjei Premontrei Prépostság története. (Zalai Gyűjtemény 32.) Zalaeger-
szeg 1991. 101-139. 

28 Farkas Róbert: A jászóvári premontrei kanonokrend jubileumi névtára történeti bevezetés-
sel. Bp. 1902. 22. 

29 Handbuch der Historischen Stätten. Böhmen und Mähren i. m. 429. 
30 Hellmut Bornemann: 800 Jahre Stift Klosterbruck. Greislingen/Steige 1990. 61-72. 
31 Handbuch der Historischen Stätten. Böhmen und Mähren i. m. 266. 
32 Anton Kreuzer: Geschichte Südmährens. Bd. I. Von der Frühzeit bis zum Untergang der 

Donaumonarchie 1918. Geislingen/Steige 1975. 82. 
33 Pázmány és a bencések viszonya példáján: Várszegi Asztrik: Pázmány Péter és a magyar 

bencések. In: Az Úr szolgálatának iskolája. „Schola servitii". A gimnázium tanárainak tanulmánya-
iból. Szerk. Borián Elréd. (Pannonhalmi könyvek sorozat) Pannonhalma 1990. 54-58. 



kellett vívniuk fennmaradásukért. Csak akkor volt esélyük a hosszú távú meg-
telepedésre, ha e küzdelmek sikerrel zárultak, vagyis az országos és helyi befo-
gadó közeg alkalmasnak bizonyult a szerzetesi közösségek működésére.34 Ezért 
állnak e harcok politikai tevékenységük középpontjában is. 

Viták a szerzetesek országgyűlési részvételéről 

A 18. századra megváltozott körülmények természetesen az apátok és 
prépostok országgyűlési részvételében is éreztették hatásukat. így nem megle-
pő, hogy a korszak elején a Rákóczi-szabadságharc (1703-1711) miatt elhúzódó, 
1708-1715. évi diétán találkozunk a legtöbb olyan törekvéssel, amely az 1608. 
évi említett rendelkezés pontosítására, illetve megváltoztatására irányult. 
Ezek a küzdelmek azonban egy átfogóbb jelenség részeként is értelmezhetők, 
amelyet praecedentia-vita néven ismer a történetírás. 

Apraecedentia-viták a korszakban egész Európában megfigyelhetőek, pél-
dául egyes régiók nemesi társadalmán belüli vetélkedés formájában, amely a 
különböző rendi ceremóniákon elfoglalt sorrend vagy a megbecsült hivatali 
tisztségek megszerzése körüli civakodásokban nyilvánult meg.35 De a nemzet-
közi diplomáciában is fontos szerepe volt e küzdelemnek a nagyhatalmi erővi-
szonyok kifejezése érdekében, ahogy ezt a francia és spanyol követek évtizedes 
harca mutatja.36 A korszak német birodalmi gyűlései is az ülésrendről szóló csa-
tározásokkal kezdődtek.37 

Magyarországon a praecedentia-viták a 17. század végétől bukkannak fel 
nagyobb mennyiségben, csúcspontjuk pedig a következő évszázad első évtizede-
ire tehető.38 Nemcsak az országgyűlésen, hanem a rendi politika minden szint-
jén tetten érhetőek, és a korabeli politikai elit egész spektrumát felölelik. Ter-
mészetesen a vármegyei közgyűlés volt e küzdelmek egyik kiemelkedő színhe-
lye, néhány — Wellmann Imre összegyűjtötte — példa pedig jól mutatja, milyen 
érvek és érdekek csapnak össze e viták során. Zemplén megyében, 1718-ban 
gróf Szirmay Tamás tornai főispán tiltakozott az ellen, hogy Tahy Károly lele-
szi prépost elsőbbséget követel vele szemben, noha ő a főispáni tisztség mellett 
még királyi tanácsos is. Tahy pedig hiába egyházi személy, csak a premontrei 
rend magyarországi helynöke alá rendelt prépost. Szirmay sikerrel járt beadvá-
nyával, és mint látni fogjuk, az egyháziak egymás közötti civakodásában is fon-
tos érv lesz a joghatóság kérdése. 

34 Siptár Dániel: A ciszterciek XVII-XVIII. századi visszatérése Magyarországra. Bp. 2009. (Kéz-
irat, megjelenés előtt). Ezúton köszönöm a szerzőnek, hogy kéziratát rendelkezésemre bocsátotta. 

35 Jonathan Dewald: Az európai nemesség 1400-1800. Bp. 2002. 115. 
36 Michael J. Levin: A new world order: The Spanish campaign for precedence in Early Mo-

dern Europe. Journal of Early Modern Histoiy 6. (2002) 233-264. 
37 Anton Schindling: Die Anfänge des Immerwährenden Reichstags zu Regensburg. Stände-

vertretung und Staatskunst nach dem Westfälischen Frieden. (Veröffentlichungen des Instituts für 
Europäische Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte 143.) Mainz 1991. 67. 

36 Egy újabban feltárt, 17. századi magyarországi példa a koronázási lakomák alatt az egyházi 
és világi rendek vezetőjének az ülésrendbeli elsőbbségért folyó vetélkedéséről: Pálffy Géza: Koroná-
zási lakomák a 15-17. századi Magyarországon. Az önálló magyar királyi udvar asztali ceremónia-
rendjének kora újkori továbbéléséről és a politikai elit hatalmi reprezentációjáról. Századok 138. 
(2004: 5. sz.) főként 1037-1043. 



Nemcsak a megyékben, hanem az országos dikasztériumokban is tanúi le-
hetünk az elsőbbségért folytatott harcnak. Az 1710-es években gróf Batthyány 
Lajos és báró Patachich Boldizsár között hosszúra nyúlt praecedentia-vita ala-
kult ki a kancellárián. A probléma abban állt, hogy a gróf pusztán magasabb 
társadalmi állásánál fogva előbbre való-e a bárónál. Ezt a harcot még Batthyá-
ny nyerte, de néhány évvel később, a Helytartótanácsban gróf Ziczy Károly és 
báró Meskó Ádám vitájában már a szolgálati idő döntött a báró javára.39 A szol-
gálati idő vagy másképpen fogalmazva a kinevezési sorrend gyakran visszatérő 
érv a praecedentia-vitákban. 

Az egyházi méltóságnak a világival szembeni elsőségét, ahogy Szirmay Ta-
más esete is mutatja, néha felülírta az aktuális helyzet. Ezt bizonyítja Klimó 
György és gróf Csáky János példája is. Miután Klimó esztergomi kanonok a 
Helytartótanácsban tanácsosi címet és mellé címzetes püspöki kinevezést ka-
pott, nem kisebb méltóságok, mint Esterházy Imre hercegprímás és gróf Pálffy 
János nádor fordultak a kancellárián keresztül Mária Teréziához. Beadványuk-
ban azt kifogásolták, hogy mivel Csáky nem rendelkezik a tanácsban szavazati 
joggal, Klimó egyházi ember létére elsőbbséget élvez vele szemben. Nem nézhe-
tik azonban tétlenül, hogy egy nemtelen származású, még ha címzetes püspök 
is, megelőzze az ország egyik legelőkelőbb családjának sarját. Ráadásul Csáky 
János atyja (György) az örökösödési háborúban a trón védelmében harcolt,40 

ezért kérték az uralkodónőt, adja meg Csáky számára a szavazati jogot, hogy ez-
zel ősei nyomába léphessen, és tehetségét kamatoztathassa.41 Ezen a ponton 
szemléletesen tetten érhető a kor gondolkodásának egy másik jellegzetessége: 
az utódok jutalmazása az elődök érdemei miatt.42 

Csáky Imre néhány hónappal későbbi vitája vezet minket át az egyháziak 
egymás közötti összetűzéseihez. Mint ismeretes Csáky kalocsai érseksége ide-
jén a prímási tisztséget betöltő Keresztély Ágost szász-zeitzi herceg külföldi 
megbízatásai, mindenekelőtt regensburgi császári biztosi tevékenysége miatt 
gyakran távol volt Magyarországtól, így a hagyományosan az esztergomi érsek 
politikai tevékenységi körébe tartozó feladatok jó részét Csáky vette át. így lett 
ő az 1715. évi dekrétum értelmében felállított Systematica Commissio elnöke, 
és mint ilyen, az országgyűlés megnyitásakor nehezményezte, hogy e fontos po-
litikai funkciója ellenére csak a harmadik hely fogja megilletni a diéta felsőtáb-
láján.43 Gyors megoldást kellett találni a kérdésre, hiszen az országgyűlés első 

39 Wellmann Imre: Rendi állás és hivatali rang a XVIII. század-eleji kormányhatóságokban. 
Levéltári Közlemények 18-19. (1940-1941) 250-302. 

40 Vö. Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. III. Pest 
1858. 83, 91. 

41 Pozsony, 1744. július 16.: Magyar Országos Levéltár, Budapest (a továbbiakban: MOL); A 
30, Magyar Kancelláriai Levéltár, A Magyar Királyi Kancellária regisztratúrája, Litterae archi-
episcoporum Nr. 539/1744. 

42 Vö. Olga Khavanova: Az apák érdemeit a fiúkban jutalmazni... Az iskoláztatás privilégiu-
ma Mária Terézia uralkodása idején. Századok 139. (2005: 5. sz.) 1105-1129. 

43 Tehát nem bíborosi címére hivatkozott, ahogy azt Málnási Ödön és az ő nyomán Joachim 
Bahlcke állítja, hiszen Keresztély Ágost is bíboros volt. Vö. Málnási Ödön: Gróf Csáky Imre bíbor-
nok élete és kora (1672-1732). Kalocsa 1933. 261, valamint újabban Joachim Bahlcke: Ungarischer 
Episkopat und österreichische Monarchia. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686-1790). 
(Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 23.) Stuttgart 2005. 123. Vi-



fontos feladata a Pragmatica Sanctio elfogadása volt, amelyet hosszas előkészí-
tő munkálatok előztek meg.44 Ezt a jól előkészített tervet veszélyeztette Csáky 
akciója. A helyzetet Managetta tanácsos mentette meg azzal az egyedi javaslat-
tal, hogyha Csáky nem akar a prímás és a nádor mögé ülni, akkor állítsanak fel 
neki egy külön asztalt, egy vonalban a prímás és a nádor székével, így senki 
nem előzi meg a másikat.45 Szintén Managettától tudjuk, hogy a kalocsai érsek 
végül elfogadta a vita e különös, kompromisszumos megoldását.46 

A püspökök közötti praecedentia-witák 1708-ban kezdődtek, a március 
3-án, Keresztély Ágost bíboros érseknél összehívott tárgyaláson, amelyen — 
Brajkovics Márton zágrábi püspök naplójának tanúsága szerint — Széchényi 
Pál kalocsai érsek, Csáky Imre váradi püspök, Erdődy László Ádám nyitrai püs-
pök és több címzetes püspök is jelen volt. A résztvevők megegyeztek abban, 
hogy a felsőtáblai tárgyalásokon a két érseket az egri és a zágrábi megyéspüs-
pök követi az ülésrendben, mivel mindketten bizonyítani tudják e régi kiváltsá-
gukat, a többi megyéspüspök a felszentelés, az összes fel nem szentelt címzetes 
püspök pedig a kinevezés sorrendjében foglal helyet. Az apátok is megáldásuk 
időpontjának sorrendjében ülnek az alsótáblán. E hónap 7-én azonban újabb 
tárgyalás volt a bíborosnál, ahol Nesselrode Ferenc Vilmos pécsi püspök tiltako-
zott a számára nem megfelelő ülésrend ellen, de nem tudta hitelt érdemlően bi-
zonyítani elsőbbségét. így megerősítették a 3-ai döntést, azzal a kiegészítéssel, 
hogy az apátok közül a pannonhalmi, valamint a pálos generális és a zágrábi 
prépost szintén a felsőtáblán foglalhat helyet. A káptalanok esetében csak az 
esztergomi és kalocsai főszékeskáptalan, valamint az egri és a zágrábi székes-
káptalan egymás utáni sorrendjét mondták ki, a többi esetében nem hoztak 
döntést, de a pécsi székeskáptalant a legutolsó helyre sorolták, mivel a török 
hódítás miatt hosszú évekig nem jelent meg az országgyűléseken. 

Brajkovics halála után a váradi és a nyitrai püspök is tiltakozott utódja, 
Esterházy Imre zágrábi püspök előkelő helye ellen, mert ő korábban, még váci 
püspökként elfogadta a szentelés szerinti sorrendet. Esterházy ekkor még ko-
rábbi elődjére, Mikulics Sándorra hivatkozott, aki az 1687-1688. évi országgyű-
lésen szintén az érsekek és a győri püspök u tán foglalt helyet, noha a szentelés 
szerinti sorrend értelmében az utolsó hely illette volna meg. A kérdést nem 
tudták megnyugtatóan rendezni, ezért Esterházy helyét ideiglenesen nem a 
többi püspök között az asztalnál, hanem az ülésterem oldalában (ad latus sessio-
nis) jelölték ki.47 A kancellária nem támogatta Esterházy javaslatát, szintén 
arra hivatkozva, hogy már váci püspökként elfogadta a szentelés szerinti ülés-
rendet. A kérdés hosszas vita és tanácskozás u tán végül 1723-ban dőlt el, ami-

szont az is igazolható, hogy a bíborosi címet később a felsőtáblai ülésrendben figyelembe vették, mi-
ként ez így volt a koronázási lakomák esetében is. Vö. Szíjártó /.: Diéta i. m. 570. és Pálffy G. \ Koro-
názási lakomák i. m. 1041-1042. 

44 Málnási Ö.: Csáky i. m. 258-260. 
45 Managetta jelentése, Pozsony, 1722. június 24.: Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien; Un-

garische Akten (Hungarica), Allgemeine Akten Fasc. 201. Konv. A. fol. 216r-224r. (=MOL Mikro-
filmtár W 740) 

46 Uo. Fasc. 203. Konv. G. fol. 23r. 
47 Daniel Farlati: Illyrici sacri. Toraus Quintus. Ecclesia Jadertina cum suffraganeis, et Eccle-

sia Zagrabiensis. Venetiis 1775. 593-594. 



kor III. Károly döntése értelmében a megyéspüspököknek a két érsek u tán 
szentelésük, u tánuk pedig a címzetes püspököknek kinevezésük sorrendjében 
kellett helyet foglalniuk.48 így sem Erdődy Gábor egri, sem Esterházy Imre zág-
rábi püspök törekvése nem járt sikerrel. 

A szerzetesi elöljárók praecedentia-\itái szempontjából is az 1708 és 1715 
között lezajlott rendi országgyűlés emelkedik ki, de a későbbi diéták sem mái-
nak el ilyen tárgyú összetűzések nélkül. Már az 1708-ban összehívott diétán 
feltűnnek a szerzetesi kezelésbe vont apátságok, prépostságok elöljárói, illetve 
képviselőik. A bencések közül a pannonhalmi főapát jelent meg, valamint az 
altenburgi bencés apátság tulajdonába került Tihany képviselője, Reyser Amánd 
is kérvényezte befogadását a diétára,49 aki el is foglalhatta helyét a követek kö-
zött.50 Ackermann Tóbiás heinrichaui és zirci ciszterci apát az országgyűlés 
február 29-1 megnyitásakor még nem nyert királyi megerősítést, ezért utólag 
kapta meg a királyi meghívót, a regálist.51 Nezorin Flórián pásztói apát ezt idő-
ben megkapta,52 képviselője meg is jelent az országgyűlésen. A pilisi apátság ek-
kor még nem került vissza a ciszterciekhez, a premontrei prépostságok közül 
azonban Jászó és Lelesz elöljárójának küldötte szintén megjelent 1708-ban, Po-
zsonyban.53 Jelen volt még Krisztolovecz János, a pálos rend generálisa és a je-
zsuiták legalább egy képviselője is.54 A következő évben ismét megjelent a pan-
nonhalmi főapát és a pálos generális, rajtuk kívül a pásztói apátság küldötte, 
egy világi személy, Szabady Gáspár. A jászói és a leleszi prépost követei is jelen 
voltak, az ő nevük azonban jelenleg még nem ismert.55 

Az 1710. és az 1712. évi ülésszakok résztvevőit nagyrészt sajnos homály 
fedi, az utolsó, 1714 és 1715 közötti ülésszakon ezzel szemben számos szerze-
test találunk. A bencések közül a pannonhalmi főapát mellett Vidlics Ferenc 
bakonybéli apát jelent meg az országgyűlésen, mellettük a pálos generálist is 
ott találjuk, a ciszterciek közül a zirci apátság adminisztrátora, Schneider Hen-

48 Eckhart Ferenc: A praecedentia kérdése a magyar rendi országgyűléseken. In: Notter Antal 
Emlékkönyv. Szerk. Angyal Pál - Baranyai Jusztin - Móra Mihály. Bp. 1941. 172-180. 

49 MOL N50, Regnicolaris levéltár, Archívum regni, Diaetae anni 1708-1715, Lad. R. Fasc Z 
NB. Nr. 4. 

50 Zsilinszky Mihály. Az 1708-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez. (Értekezések a történel-
mi tudományok köréből 13.) Bp. 1888. XI., 44-45. 

51 I. József 1708. március 26-án kelt leirata Esterházy Pál nádornak. Országos Széchényi 
Könyvtár, Budapest; Kézirattár (a továbbiakban: OSZKK) Fol. Lat. 565. Volumen I. actorum diae-
talium de anno 1708. [usque ad annum 1715.] cum suo indice, per Ferdinandum Dobner ... civitatis 
Soproniensis senatorem seniorem, pag. 87-88., valamint a nádori kancellária május 4-i leiratának 
másolata. OSZKK Fol. Lat. 4266. Catalogus I. admodum reverendorum religiosorum venerabilium 
patrum ac fratrum monasterii Henrichoviensis secundum ordinem professionis sibi invicem proxi-
me succedentium ab anno 1656... pag. 20-21. 

52 I. József meghívója Nezorin Flórián pásztói apátnak, 1707. december 23.: Veszprém Megyei 
Levéltár, Veszprém; Zirci Apátsági Levéltár (a továbbiakban: VEML Zirci Ap. Lt.) XII. 2. a. Archí-
vum Vetus, E 185. 

53 Zsilinszky Mihály: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a reformatiótól kezdve. 
IV 1687-1712. (A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiadványai) Bp. 1897. 346. 

54 Uo, valamint MOL N50, Lad R. Fasc. Q. Nr. 4. 
55 Országgyűlési könyvtár, Budapest; Gyurikovics-gyűjtemény 700.477. Acta publica comi-

tiorum annis 1708, 1709, 1710 Posonii celebratorum vigilantissima industria et sumtibus Georgii 
Gyurikovits collecta, pag. 365. 



rik képviselte a kettős apátság elöljáróját. A premontreiek közül Sancius Ró-
bert csornai prépost jelent meg személyesen, a váradhegyfoki prépostot pedig 
Helcher Félix képviselte. A jezsuiták képviselőit, Madocsányi Andrást és Gyur-
kovics Jánost is a jelenlévők között találjuk.56 

A szerzetesrendek országgyűlési részvételének kérdésével többször foglal-
kozott az 1708-1715. évi országgyűlés. A német lovagrend már az 1708. évi 
ülésszak második napján, március 8-án kérvényezte befogadását a felsőtábla 
rendjeitől, arra hivatkozva, hogy már évszázadokkal korábban részt vettek bir-
tokos rendként az országgyűlés munkájában. A kérést a főrendek nem támo-
gatták.57 Az alsótábla jóval később, június 12-én foglalkozott a lovagrend kéré-
sével. Itt még nagyobb ellenállás mutatkozott: a rendek méltatlankodva fogad-
ták a kérvényt, mivel szerintük a lovagrend sohasem volt befogadva Magyaror-
szágon, ráadásul a rend alapszabálya szerint csak németek lehetnek tagjai, így 
a magyarok sem kívánják a lovagrendet soraik között látni.58 

1708. június 12-én a felsőtábla egy másik szerzetesrenddel, a jezsuitákkal 
foglalkozott. Mint látni fogjuk ezzel a szerzettel kapcsolatban támadt a legtöbb 
indulat a rendek között. Ekkor — forrásunk szerint — még csak azt a panaszt 
fogalmazták meg, hogy nem kaptak regálist az országgyűlésre (holott láttuk, 
hogy egy képviselőjük mégis jelen volt). Ezután felolvasták a kancellária (köze-
lebbről nem ismert) válaszát is a jezsuiták beadványára.59 Nincs adatunk arra, 
hogy a felsőtábla ekkor más szerzetesrendek ügyét is tárgyalta volna, az alsó-
táblán azonban többen is szóba kerültek. Május 2-án az ágostonos remeték em-
lékiratukban kérték az országba történő visszafogadásukat, de ekkor ez ügyben 
még nem született döntés. E hónap 7. napján és június 6-án a máltaiak folya-
modtak befogadásukért. Ellenük főleg a vármegyei követek léptek fel, míg a Ki-
rályi Tábla néhány ülnöke és egyes városi követek támogatták kérésüket. így 
ezt a kérdést is későbbre halasztották. Május 31-én a minoriták Szent Erzsébet 
provinciájának tagjai fordultak a rendekhez befogadásuk ügyében. Beadvá-
nyukban jó érzékkel hangsúlyozták hogy már különváltak az idegen rendtarto-
mánytól. Ügyüket a rendek felkarolták: befogadásukat felterjesztették az ural-
kodóhoz. A jezsuiták esetében azonban ismét elutasítóak voltak: csak abban az 
esetben voltak hajlandóak támogatni a már a felsőtáblát is megjárt kérvényt, 
ha a rend magyarországi tagjai különválnak az ausztriai rendtartománytól.60 

Ezzel a Rákóczi Ferenc fejedelemhez hű rendek követelését tették magukévá.61 

56 A diaeta-munkacsoport adatbázisa: http://ludens.elte.hu/~szijarto/dieta-index.html „Adat-
bázis" menüpont (letöltés ideje: 2009. június 6.) (a továbbiakban: Diaeta-adatbázis). 

57 Erdődy Sándor Vas megyei főispán naplója a pozsonyi országgyűlésről. Közli: Köpeczi Béla -
R. Várkonyi Ágnes: Rákóczi tükör. Naplók jelentések, emlékiratok a Rákóczi-szabadságharcról I—II. 
(Millenniumi magyar történelem, Források) Bp. 2004. II. 339. 

58 Zsilinszky M.\ Vallásügyi i. m. 346. 
59 Erdődy naplója i. m. 347. 
60 Zsilinszky M.\ Vallásügyi i. m. 345-346. A szétválasztásról később vizsgálat is indult: Infor-

matio, interrogatorium et postulatum de divisione Provinciáé Austriae 1712. Közli: Lukács László: 
A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649-1773). 
(Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 25.) Szeged 1989. 107-111.: Nr. 34. 
Az ügy előzményeiről: uo. 29., 36. 

61 R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc és a jezsuiták. In: A magyar jezsuiták küldetése a kezde-
tektől napjainkig. Szerk. Szilágyi Csaba. (Rendtörténeti konferenciák 2.) Piliscsaba 2006. 163-190. 



A következő évben ismét több szerzetesrend fordult az országgyűléshez: a 
pálosok képviseletében Barilovics Lajos magyar tartományfőnök, aki emlékira-
tában a kollégiumok alapítására vonatkozó korlátozás feloldását kérte; a cisz-
terciek képviselője, valószínűleg a már említett Szabady Gáspár az egykori bir-
tokok visszaszerzésében folyamodott a rendekhez; végül az obszerváns és a ka-
pucinus ferencesek, akik anyagi segítséget kértek az alsótáblától. A német lo-
vagrend az előző évi visszautasítás dacára ugyancsak a befogadással próbálko-
zott, ezúttal Esterházy Pál nádor és Keresztély Ágost prímás támogatását bír-
va. Ebből július 20-án komoly nézeteltérés támadt az alsó- és a felsőtábla kö-
zött, végül az előbbi ellenállása ismét megbuktatta a lovagrend törekvését. A je-
zsuiták ügye is újra előkerült, ismét azzal a követeléssel, hogy szakadjanak el 
az ausztriai rendtartománytól.62 

A következő évi ülésszakkal kapcsolatban nincs adatunk a szerzetesren-
dek fellépésére, de az 1712-ben újra összeülő diétán ismét találkozunk küzdel-
meikkel. Az uralkodó április 13-ai keltezésű leiratában felszólította a nádort és 
az esztergomi érseket, hogy vizsgálja meg a heinrichaui apát kérését, aki a r ra 
hivatkozva, hogy Sziléziában a prelátusi rendhez soroltatik, valamint királyi 
tanácsosi és münsterbergi főkapitányi címet visel, a felsőtáblán kíván ülni, a fő-
papok között. Hivatkozott továbbá a pálos rendfőnök, a pannonhalmi főapát és 
a zágrábi nagyprépost felsőtáblai tagságára. Sem a nádor, sem pedig a prímás 
nem érezte magát felhatalmazva a kérés elbírálására, mindkettőjük úgy érvelt, 
hogy csak a rendek döntése változtathat a hatályos gyakorlaton.63 

A jezsuiták fellépése ezúttal komoly indulatokat gerjesztett az alsótáblán. 
Május 4-én és 18-án tárgyalták a rendek az újabb beadványt, amely azt célozta, 
hogy a rend azon rektorai, akik az országban apáti, illetve préposti címet visel-
nek, személyesen hívassanak meg az országgyűlésre, az ezt megelőző század 
gyakorlatára hivatkozva.64 A kérést természetesen elsősorban a protestáns ren-
dek támadták, közülük is leghevesebben a „fő kálvinistának" tartott Okoli-
csányi Pál. De a reális apátságok képviselői sem támogatták ezt a javaslatot, 
Hermann Engelbert, a velehradi apát ti tkára egyenesen Cicerót megidézve fa-
kadt ki a jezsuiták apáti címe miatt.65 

Az egyházi rend ügyeinek tárgyalására Keresztély Ágost érsek végül má-
jus 10. és 12. között tanácskozást hívott össze esztergomi palotájába. Ezen a 
püspökök ülésrendje mellett a szerzetesek vitás ügyeit is megvitatták. A jezsui-
ták, mint címzetes apátok meghívása ellen érthető módon a pannonhalmi fő-
apát kelt ki leghevesebben, hiszen a rend volt bencés apátságok birtokait is ke-

62 Zsilinszky M.: Vallásügyi i. m. 394-397. 
63 VEML Zirci Ap. Lt. Xllg. Kézirattár 450. Acta et observata penes diaetam Hungaricam 

Posonii celebratam, item Coronationem Domini Caroli VI. ibidem peractam Anno 1712. per Engel-
bertum Hermann Professum Wellebradensem, Plenipotentiatum Ablegatum Reverendissimi Domini 
Domini Floriani Abbatis. pag. 56-58. 

64 Ezt az 1646-1647. és az 1687. évi országgyűlések forrásai is megerősítik: Guszaroua, T.: Or-
szággyűlések i. m. 117., valamint Zsilinszky M.: Vallásügyi i. m. 411. 

65 „O Tempora, o mores, queis Patres Societatis sibi usurpant nomen Patris Abbatis." A két 
ülésnap: VEML Zirci Ap. Lt. Xllg 450. Acta est observata... pag. 69-70; az idézet: pag. 117. 



zében tartotta.66 A prímás azonban a jezsuitákat támogatta a monasztikusok el-
lenében: Keresztély Ágost a jezsuita címzetes apátok, prépostok személyes 
meghívása mellett leginkább azzal érvelt, hogy így a katolikusoknak még több 
szavazata lenne az alsótáblán.67 A ciszterci apát törekvését ellenben nem támo-
gatta, mondván, csak azért akar magának előkelő helyet biztosítani, hogy még 
több birtokot szerezzen az országban. Ezzel összefüggésben Erdődy egri püs-
pök már korábban is nehezményezte, hogy a ciszterciek a birtokok jövedelmét 
kiviszik az országból. Ezt a vádat a későbbi országgyűléseken majd több megye 
is megfogalmazza.68 

Az 1712. évi tanácskozáson még Kratochvil Károly, a klosterbrucki pre-
montrei apát kérését is tárgyalták, aki szintén fel akart kerülni a felsőtáblára. 
Legfontosabb érvei között az szerepelt, hogy ő a magyarországi premontrei 
apátságok vizitátora (ezzel nyilvánvalóan a pannonhalmi apáthoz és a pálos 
rendfőnökhöz kívánta hasonlítani magát), valamint hogy reguláris kanonok-
rendi elöljáró (utalva ezzel a zágrábi nagyprépostra). A szerzetesi elöljárók egy-
más közötti ülésrendje is felmerült ezen a tanácskozáson. Itt Hermann En-
gelbert ciszterci követ a jezsuitákkal szembenipraecedentiáyéX a Troppaui Her-
cegség példáján keresztül próbálta meg biztosítani, ahol törvényben mondták 
ki a ciszterciek elsőbbségét. Ezt azonban Kereszély Ágost azzal söpörte le az 
asztalról, hogy nem Felső Sziléziában, hanem Magyarországon folyik a tanács-
kozás. A praecedentia tárgyában végül a püspököknél már ismert, a szentelési, 
illetve a kinevezési sorrendet figyelembe vevő javaslat született, amely a reális 
apátokat a címzetesek elé vette, de az apátok követei a jezsuiták mögé szorul-
tak.69 Végül a jezsuiták kérdését még egyszer tárgyalta az alsótábla is, a július 
14-ei ülésen. I t t újra felfokozott indulatok között fejezték ki a rendek óhajukat 
az önálló magyar rendtartomány felállításáról.70 

A következő, 1714-1715. évi ülésszakon elsőként ismét a klosterbrucki 
premontrei apát fordult az országgyűléshez, és megint csak a pálos generálisra, 
valamint a pannonhalmi főapátra hivatkozva kért a maga számára is felsőtáb-
lai megjelenési jogot. Hivatkozott továbbá a váradhegyfoki prépostság nagy 
múltjára és a r ra az anyagi áldozatra is, amelyet a premontrei rend és kifejezet-
ten a klosterbrucki konvent Magyarországért hozott.71 

Vele egy időben Ackermann Tóbiás heinrichaui ciszterci apát, a zirci apáti 
cím birtokosa is a diétához fordult, megismételve 1712. évi kérvényét. O is meg-
említette a pálos rendfőnököt és a bencés főapátot, és utóbbira hivatkozva 
hangsúlyozta, hogy heinrichaui apátként maga is kvázi püspöki joghatósággal 
(quasi episcopalis iurisdictio) rendelkezik, ezért őt is megilleti a felsőtáblai 
hely.72 Harmadik kérelmezőként Ravasz Ferenc, a pozsonyi jezsuita kollégium 

66 így a lébényi és a szkalkai javadalmat is. Vö. Sörös Pongrácz: Az elenyészett benczés apát-
ságok. (A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története XII/B.) Bp. 1912. 217., 423. 

67 Tehát — legalább is a korszak elején — fontos volt a klérus létszáma a szavazáskor. Vö. 
Szíjártó /.: Diéta i. m. 281-296. 

68 L. pl. Alpár Lucián: A zirci apátság függetlenítésének kérdése. Bp. 1942. 26. 
69 VEML Xllg 450. Acta et observata... pag. 76-94. 
70 Uo. pag. 169-170. 
71 MOL N50, Regnicolaris levéltár, Archivum regni, Diaetae arrni 1708-1715, Lad. R. Fasc. N. Nr. 65. 
72 Uo. Fasc. T. Nr. 63. 



prokurátora73 fordult az országgyűléshez, ismét a jezsuita címzetes apátok és 
prépostok személyes meghívását kérve.74 

Az ismertetett szerzetesi törekvések fényében nem véletlen, hogy az 1715. 
évi diéta külön törvénycikkben (73. tc.) foglalkozik a szerzetesi elöljárók kérdé-
sével,75 egyúttal pontosítva, sőt némileg megváltoztatva az 1608. évi általános 
rendelkezést. Eszerint a rendek a váradhegyfoki prépostnak, mivel ő egyben a 
magyarországi premontreiek általános helynöke is volt, a főpapok és mágnások 
között, tehát a felsőtáblán biztosítottak ülés- és szavazati jogot. A jezsuitáknak 
azonban meg kellett elégedniük azzal a szabályozással, hogy címzetes apátsá-
gaik és prépostságaik után testületileg (nomine collectivo) küldhetnek két ma-
gyar küldöttet az országgyűlésre. 

Az 1715. évi rendelkezés tehát felülírta a korábbi szabályozást: a várad-
hegyfoki prépostnak — pedig ő is csak egy infulált és birtokos prépost volt a sok 
közül — megengedte a felsőtáblai részvételt, a jezsuita rektorok viszont, hiába 
viseltek apáti, illetve préposti címet személyesen nem, csak összesen két követ 
útján képviseltethették magukat a diétán. Pedig apáti, préposti címet viselő vi-
lági társaik továbbra is személyesen hívattak meg az országgyűlésre. A zirci 
apátról a törvénycikk nem szólt, neki meg kellett elégednie az alsótáblai megje-
lenéssel vagy képviselettel. A gyakorlatban az utóbbi megoldás vált általános-
sá.76 Sőt, mikor Leeb Róbert szentgotthárdi apát az 1741. évi diétán, mint a ma-
gyarországi ciszterciek általános helynöke felsőtáblai megjelenési jogot kért, a 
rendek őt is elutasították.77 

Az 1715. évi dekrétummal új szerzetesrendeket is befogadtak: a kamal-
duliakat, a trinitáriusokat és a piaristákat, „de minden szavazat és ülés nél-
kül". Emellett a 102. törvénycikkben azt is kimondták, hogy ezután csak ural-
kodói engedéllyel lehet újabb szerzetesi intézményeket alapítani.78 

A váradhegyfoki prépostnak tehát 1715-ben — a pannonhalmi főapátra és 
a pálos rend főnökére hivatkozva — sikerült felsőtáblai helyet szereznie, noha 
láttuk, az 1608. évi rendelkezés a pannonhalmi főapátot név szerint meg sem 
említi, a pálos generálisnak pedig csak ülés- és szavazati jogot enged, anélkül, 
hogy pontosan meghatározná, az országgyűlés melyik tábláján. Természetesen 
e mögött a jelenség mögött is komoly viták húzódtak. Az 1708. évi országgyűlé-
sen a frissen beiktatott rendfőnöknek, Krisztolovecz Jánosnak először azzal 
kellett megküzdenie, hogy egyáltalán elfogadtathassa jogát a felsőtáblai megje-
lenésre. A regálist ugyanis még elődje, Esterházy Imre kapta, aki nem sokkal 
azután a váci püspöki címet nyerte el. Ezért a rendi előírásoknak megfelelően79 

leköszönt rendfőnöki tisztségéről addigi helyettese, Krisztolovecz javára. A fel-

73 Lukács László: Catalogi personarum et officiorum provinciáé Austriae S. I. VI (1700-1717). 
Romae 1993. 443. 

74 MOL N 50 Lad. R. Fasc. V Nr. 21. 
75 Magyar törvénytár. (Corpus Juris Hungarici) 1657-1740. törvényczikkek. Magy. jegyz. Már-

kus Dezső. Bp. 1900. 498-501. 
7I> Diaeta-adatbázis. 
77 Szíjártó /.: Diéta i. m. 423. 
78 Magyar törvénytár. 1657-1740. törvényczikkek i. m. 518-519. 
'9 Galla Ferenc: A pálosrend reformálása a XVII. században. (Klny. Regnum Egyháztörténeti 

Évkönyv 1940-41.) Bp. 1941. 68-70. 



sőtábla néhány tagja azonban tiltakozott az eljárás ellen. Végül Keresztély Ágost 
közbelépésével sikerült Krisztolovecznek elfoglalnia az őt megillető helyet.80 

Krisztolovecz nem élvezhette azonban sokáig háborítatlanul friss privilégiu-
mát, mert Karner Egyed pannonhalmi főapát elsőbbséget követelt vele szemben a 
főpapok között. A vita már korszakunk előtt megkezdődött, és arra vezethető 
vissza, hogy a tisztség egy ideig betöltetlen volt. Karner és utódai érvelését, 
mely a főapátok praecedentiájának elvesztését Pálffy Mátyás főapát 1646. évi 
magatartásából eredeztette, aki úgymond tévedésből az alsótáblára ült, és mi-
kor figyelmeztették, már csak a pálos generális u tán maradt neki hely a főpap-
ok között,81 a korábbi országgyűlések meghívottjainak, illetve résztvevőinek 
listái is közvetve megerősíteni látszanak. Itt a pannonhalmi főapátot említik el-
sőként, a pálos generálist pedig csak utána, méghozzá nem is a második he-
lyen.82 A pálosoknak a 17. század második felében gyakorolt elsőbbségét viszont 
a rend kérésére Esterházy Pál nádor tanúsította. A horvát rendi gyűlés azon-
ban, amely 1700-ban véleményezte Mallesich Gáspár pálos rendfőnök kérvé-
nyét, azt sem támogatta, hogy a mágnások előtt foglaljon helyet a felsőtáblán.83 

így az 1708. évi diétán és azt követően kiélezett küzdelem folyt a pannon-
halmi főapát és a pálos generális között a praecedentiáról. Az érvek és ellenér-
vek között történeti és egyházjogi természetűeket is találunk: a bencések első-
ségüket a Szent Márton apátság, mint első magyarországi szerzetesi intézmény 
jelentőségével próbálták igazolni, emellett hivatkoztak a főapát nullius státu-
szára is. A pálosok Remete Szent Pál közösségének ősiségével (hiszen a pálos 
rend ősiségére nem hivatkozhattak a bencésekkel szemben), valamint azzal ér-
veltek, hogy a pálos rend főnöke az egész szerzetesközösség elöljárója, míg a 
pannonhalmi főapát csak a magyarországi konventek felett rendelkezik jogha-
tósággal. A vita először Keresztély Ágost prímás, majd Esterházy Pál nádor be-
avatkozására csitult el, akik a szokásjogra hivatkozva a pálosoknak adtak iga-
zat, és Sajghó Benedek későbbi próbálkozásai is eredménytelenek maradtak.84 

Fontos körülmény volt a küzdelemben, hogy Esterházy Imrét 1725-ben eszter-
gomi érsekké nevezték ki, és a volt pálos rendfőnökkel szemben még a harcias 
Sajghó sem tudott eredményt felmutatni. Tehát a korábbi gyakorlaton a várad-
hegyfoki prépost mellett a pálosok rendfőnöke is változtatni tudott, helyeseb-
ben meg tudta védeni már korábban kivívott pozícióját a 18. század elején.85 

80 Egyetemi Könyvtár, Budapest; Kézirattár, Ab 154, Acta paulinorum, Tom. IV fol. 35r-v. 
81 Vö. Molnár Sz.: Főapátság i. m. 210-214., valamint Szíjártó /.: Diéta i. m. 416-417. 
82 Guszaroua, T.: Országgyűlések i. m. 106-107 és 117. 
83 Acta et articuli Dominorum Statuum et ordinum Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Scla-

voniae... Varasd, 1700. március 8.: Zakljucci hrvatskog sabora. Svezak II. 1693-1713. Pripremili: 
Josip Buturac et alii. Zagreb 1958. 211. 

84 Németh Ambrus: A pannonhalmi főapátság története. Ötödik korszak. A magyar Szent-
Benedek-Rend megerősödése és bukása az állami mindenhatósággal szemben, 1709-1802. (A pan-
nonhalmi Szent-Benedek-Rend története V) Bp. 1907. 151-159. 

85 Bár ezt követően többször nem jelent meg személyesen az országgyűlésen, csak követekkel 
képviseltette magát. Erről bővebben 1. Forgó András: A pálos rendfőnök és képviselői a XVIII. századi 
magyar országgyűléseken. In: Decus Solitudinis. Pálos évszázadok. Szerk. Sarbak Gábor. (Rendtörténe-
tei konferenciák 4/1.) Bp. 2007. 166-176. 



A jezsuiták sem törődtek bele azonban egykönnyen a számukra hátrányos 
szabályozásba. Képviselőik, akik — mint láttuk — már 1708 és 1715 között is 
beadványokat szerkesztettek címzetes apátjaik és prépostjaik meghívása érde-
kében, később sem adták fel e törekvésüket. Az 1728-1729. évi diétán Kiris Fe-
renc, a pozsonyi kollégium rektora, majd utódja, Csepelényi Ferenc, valamint a 
pozsonyi könyvtáros, Fasching Ferenc86 a pálos generális és a pilis-pásztói apát 
követével szemben léptek fel praecedentia-igénnyel. Ervelésük szerint Vajay 
András pálos és Palik Gellért ciszterci szerzetest nem illeti meg üléshely az egy-
háziak tábláján, hiszen ők elöljáróik helyett jelentek meg, tehát a távollévők kö-
vetei között volna a helyük. A jezsuita követek viszont a törvényi rendelkezés 
és a szokás alapján a jezsuiták birtokában lévő címzetes apátságok és prépost-
ságok képviseletében érkeztek, tehát a káptalanok követei és az infulált apátok 
után kell helyüket elfoglalniuk, nem a távollévők követei között. Ezt még azzal 
is megtoldották, hogy a jezsuita rend az országban jelentősebb befolyással ren-
delkezik, mint a velük vitában állók.87 A pálos és a ciszterci követ ezután a prí-
máshoz fordult, védelmét kérve a jezsuiták úgymond jogtalan támadása ellen.88 

Úgy tűnik, Esterházy Imre befolyása ekkor is eredményes volt, nincs nyoma 
ugyanis annak, hogy bármilyen döntés született volna a kérdésben, tehát az 
ülésrenden nem változtattak. De azt, hogy a kortársak sem voltak tisztában az 
alsótáblai egyháziak és az őket képviselő ugyancsak egyházi személyek közötti 
különbséggel, jól mutatja, hogy az apátok és prépostok követeit néha az egyhá-
ziak, néha viszont a távollévők követei között tűntették fel.89 Az 1764-1765. évi 
országgyűlésről készült egyik beszámoló pedig az ülésrendről szólva megemlíti, 
hogy a távollévők követei az egyháziak asztalának végén ültek, ami még inkább 
érzékletessé teszi e két csoport összekeveredését. Nézeteltérések a szavazások-
kor következhettek be, de az időben előrehaladva, a pars sanior-eÍv alkalmazá-
sának térnyerése következtében ez a kérdés nyilvánvalóan súlytalanná vált.90 

Kitekintés a Habsburg Monarchia tartományaira 

A szomszédos Alsó-Ausztriában, számos magyarországi szerzetesi intéz-
mény anyamonostorának hazájában a 18. század elején szintén megtaláljuk az 
apátokat és prépostokat a prelátusok között. Itt a 15. században fejlődött ki az 
önálló prelátusi tábla, amelyen a bencés apátok (köztük Altenburg, a bécsi skó-
tok és Göttweig), a ciszterci elöljárók (így Heiligenkreuz és Lilienfeld), vala-
mint a premontrei konventek apátjai (közöttük a perneggi) is helyet foglalt. Itt 
találunk még a német területeken korszakunkban a magyarországinál sokkal 

86 Lukács L.\ Catalogus i. m. VII. 561, 619. 
87 MOL N 52, Diaetae anni 1728-1729, Fase. W Nr. 60. fol. 38r^l2v. 
88 Közli: Békefi Rémig: A pásztói apátság oklevéltára 1342-1812. (A zirci, pilisi, pásztói és 

szent-gotthárdi apátságok története V) Bp. 1902. 159-160.: Nr. LXXXIII. 
89 L. Diaeta-adatbázis. 
90 Szíjártó /.: Diéta i. m. 116. Az alsótábla .józanabb és előbbre való részének" (sanior et 

potior pars) ugyanis egyre inkább a vármegyei nemesség képviselőit tekintették. így az ügydöntő 
szavazásoknál az alsótábla tagjainak szavazatát nem egyforma mértékben vették számításba: nem 
megszámolták, hanem súlyozták (vota non numerantur sed ponderantur). Uo. 310-313. 



gyakoribb társaskáptalani intézmények közül négyet, sőt Erla női bencés mo-
nostor elöljárója is a prelátusok közé tartozott. Lényeges különbség azonban, 
hogy ezeken a tartományi gyűléseken a püspököknek csak egy része jelent meg 
a prelátusi táblán, másik részüket a nemesség sorai között találjuk, a klérus te-
hát nem alkotott olyan zárt csoportot, mint a magyar országgyűlésen. A bécsúj-
helyi püspök például csak a jozefinista egyházmegyereform után került a prelá-
tusok közé, mikor a püspökség központja Sankt Pölten lett.91 

A német birodalmi gyűlés prelátusi táblái is főként szerzetesekből álltak, 
amint ezt a sváb prelátusi csoport összetétele jól mutatja. Korszakunk végén a 
23 tagból álló sváb tábla bencés, ciszterci, premontrei és ágostonos kanonok 
elöljárókból, valamint a klarisszák női elöljáróiból állt. Itt azonban a prelátusi 
tábláknak az ekkorra már bevett gyakorlattá vált kuriális szavazata miatt lé-
nyegesen kisebb politikai befolyása volt a rendi gyűlésen, mint magyarországi 
társaiknak a pozsonyi diétákon.92 

A morvaországi és sziléziai atyaapátok is komoly politikai szerepet töltöt-
tek be hazájukban. A velehradi ciszterci apát például már 1379-ben elnyerte a 
főpapi jelvények viselésének jogát, 1477-től pedig az olmützi püspök után az 
első hely illette meg a morva prelátusi táblán.93 A sziléziai Heinrichau ciszterci 
apátjai pedig Münsterberg főkapitányi címét viselték a 17. és a 18. században.94 

így nem csoda, ha a magyar országgyűlésen is a rendi pozícióiknak megfelelő 
helyet kívántak biztosítani maguknak. 

A 18. század elején a szerzetesközösségek Magyarországra történt vissza-
települését tehát komoly politikai küzdelmek kísérték. E küzdelmek jól mutat-
ják, hogy még a törvényi szabályozás után több mint száz évvel is fontos válto-
zások történtek a sokszor statikusnak tar tot t rendi tábor összetételében. A klé-
rus ezáltal meghatározó szereplője lett a század folyamán egyre inkább teret 
nyerő alsótáblának is,95 így politikai szerepének további vizsgálata a magyaror-
szági rendiség fejlődésének tanulmányozása szempontjából is fontos feladat. 

91 Helmuth Stradal: Die Prälaten - Grundlagen und Ausbildung der geistlichen Landstand-
schaft. In: Herrschaftsstruktur und Ständebildung. Beiträge zur Typologie der österreichischen 
Länder aus ihren mittelalterlichen Grundlagen. Bd. 3. (Sozial- und Wirtschafthistorische Studien) 
München 1973. 53-115. 

92 Armgard von Reden-Dohna: Reichsstandschaft und Klosterherrschaft. Die schwäbischen 
Reichsprälaten im Zeitalter des Barock. (Institut für Europäische Geschichte Mainz, Vorträge 78.) 
Wiesbaden 1982. 8. 

93 Handbuch der Historischen Stätten. Böhmen und Mähren i m. 653. 
94 Grüger, H.: Heinrichau i. m. 146-148. 
95 Vö. Szíjártó /.: Diéta i. m. 320-331. 



Gőzsy Zoltán - Varga Szabolcs 

KONTINUITÁS ÉS REORGANIZÁCIÓ A PÉCSI 
EGYHÁZMEGYE PLÉBÁNIAHÁLÓZATÁBAN 

A 18. SZÁZAD ELSŐ ÉVTIZEDEIBEN 

A kérdés historiográfiája 

A pécsi egyházmegye plébániahálózatának organizációja viszonylag gyors 
és látványos eredményeket hozott a 18. század első felében, amelynek okai igen 
összetettek. Az alábbi tanulmányban ezeket, illetve az egyházmegyei s t ruktúra 
újjáéledésének különböző fázisait kívánjuk bemutatni. Célunk a reorganizáció 
és konszolidáció folyamatának, belső logikájának és ezzel a magyarországi 
konfesszionalizáció térben és időben szűk keretre szabott gyakorlati megvaló-
sulásának az ábrázolása. 

A kitűnő francia egyháztörténész, Marc Venard fogalmazta meg azt a véle-
ményt, mely szerint a konfesszionalizmust gyakran felülről megszabott folya-
matként tárgyalják. Szerinte ez az eljárás összességében nem téves, de nem is 
elégséges.1 Az egyháztörténet-írásnak fontos feladata több szempontból és alul-
ról is vizsgálni az egyház szervezetét, az egyházat képviselő személynek a kö-
zösséggel való szimbiózisát.2 Feladatunk, hogy az egyháztörténettel kapcsolat-
ban napjainkra rögzült vertikális szemléletet valamelyest módosítsuk, továbbá, 
hogy az egyes közösségek felekezeti törekvéseit is figyelembe vegyük.3 

A 18. század konfesszionális fejlődésében meghatározó szerepet kapott a 
politikum, determinálóak voltak az állam és a katolikus egyház érdekei, ugyan-
akkor lokális szempontok is érvényesültek és jelentős befolyást fejtettek ki a fe-
lekezeti viszonyok alakulására. Jelen tanulmányunkban a pécsi egyházmegye 

1 „Häufig wird die Konfessionalisierung als ein von oben auferlegter Prozeß vorgestellt [...] 
Dieses Konzept ist nicht falsch, aber unzulänglich." Marc Venard: Volksfrömmigkeit und Konfessio-
nalisierung. In: Die katholische Konfessionalisierung. Wissenschaftliches Symposion der Gesellschaft 
zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und des Vereins für Reformationsgeschichte. Hrsg. Wolf-
gang Reinhard - Heinz Schilling. (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 135.) Münster 
1995. 258. 

2 Vö. Wolfgang Reinhard: Was ist kathoüsche Konfessionalisierung? In: Die katholische Kon-
fessionalisierung i. m. 426-427. A Reinhard által a konfesszionalizmus dimenzióit felvázoló szem-
pontrendszerből csupán éppen ez az elem hiányzik. A regionális különbségekre csak egy példa a győri 
és a pécsi egyházmegye plébánosi létszámának összehasonlítása. Előbbiben a 17. század végén több 
mint 200 egyházi személy dolgozott, míg a pécsiben ugyanabban az időben alig egy tucat. A győri 
egyházmegye alsópapságának vizsgálatát 1. Fazekas István-. A győri egyházmegye katolikus alsópap-
sága 1641-1714 között. Történelmi Szemle 35. (1993: 1-2. sz.) 101-131. 

3 A szemlélettel és a megközelítéssel kapcsolatban vö. Peter Blickle: Kommunalismus. Skizzen 
einer gesellschaftlichen Organisationsform. Bd. 1. Oberdeutschland. München 2000. 128-130.; Uő: 
Einfuhrung. In: Theorien kommunaler Ordnung in Europa. Hrsg. Uő. München 1996. 5-9. 



területén élő közösségek konszolidációjában szerepet játszó, állandó egyházi 
infrastruktúra megszületésének dinamikáját vizsgáljuk. Nem foglalkozunk kü-
lön a püspökökkel, a püspöki központ kiépülésével, a káptalan és az egyházi 
birtokok újjászervezésével, csak annyiban érintjük ezeket a kérdésköröket, 
amennyiben kapcsolódik a plébániahálózat reorganizációjának problémájához. 
Arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy nem lehet egységesen megítélni a Ma-
gyar Királyság egyházi viszonyait, hiszen abban jelentős eltérések vannak 
mind időbeli, mind territoriális tekintetben.4 

Az újjászerveződő — vagy újonnan létrejövő — közösségek belső (önszer-
veződésének megismeréséhez komoly segítséget jelentenek számunkra az egy-
házi források, illetve a világi források egyházi vonatkozású részei.5 Az ezekből 
kikristályosodó tudatos társadalomszervező strukturálódás azt bizonyítja szá-
munkra, hogy a közösségek a 18. század első felében erősen igényelték a lokális 
egyházi s t ruktúrára épülő konszolidációt, és következetesen meg is teremtet-
ték ennek feltételrendszerét. A helyi plébános, illetve a plébánost segítő, a helyi 
hitéletet szervező személyek, valamint a plébániák és a templomalapítások 
vizsgálata részben választ adhat arra a kérdésünkre, hogy mitől válhatott ered-
ményessé a katolikus megújulás a Dél-Dunántúlon a törökök kiűzése után.6 

Ennek során betekintést nyerhetünk a közösségszervezés mechanizmusai, mo-
tivációi is. 

Ahhoz, hogy a katolikus egyház szervezetének stabilizációja a Dél-Dunán-
túlon megvalósuljon, számos pozitív tényezőnek kellett egyszerre és effektíven 
működnie, akár tudatos stratégia, akár spontán folyamat részeként.7 A siker 
kulcsa az állam, a társadalom és az egyház érdekazonossága volt, mindegyik fél 
a viszonyok konszolidálását tar tot ta a legfontosabb feladatának, ráadásul az 
egyes szereplők konszolidációs igénye igen erőteljesen jelentkezett. A visszafog-
laló háborúk és a Rákóczi-szabadságharc okozta hektikus, kevéssé kiszámítha-
tó viszonyok, illetve a pestis pusztítása jelentősen felerősítették a nyugodt, ren-
dezett közállapotok, viszonyok iránti vágyat, ami nagyban meghatározta a kon-
szolidáció sikerét. Az állam és a vármegyék részéről többek között az adóbevé-
telek rendezése, a közigazgatás kiépítése, a közbiztonság helyreállítása miatt 
vált fontossá az állandóság biztosítása, a stabilizáció és a konszolidáció. A birto-

4 Vö. Wolfgang Reinhard: Zwang zur Konfessionalisierung? Prolegomena zu einer Theorie des 
konfessionellen Zeitalters. In: Uő: Ausgewählte Abhandlungen. Berlin 1997. 128. 

5 Kutatásaink során hangsúlyt fektettünk a vármegyei, az uradalmi, illetve város- és község-
történeti forrásokra (is). 

6 A plébános szerepének és pozíciójának vizsgálatára: Werner Freitag: Pfarrer, Kirche und 
ländliche Gemeinschaft. Das Dekanat Vechta 1400-1803. (Studien zur Regionalgeschichte 11.) Biele-
feld 1998.; Uő: Tridentinische Pfarrer und die Kirche im Dorf. Ein Plädoyer für die Beibehaltung der 
etatischen Perspektive. In: Ländliche Frömmigkeit. Konfessionskulturen und Lebenswelten 1500-1850. 
Hrsg. Norbert Haag - Sabine Scholtz - Wolfgang Zimmermenn - Dieter R. Bauer. Stuttgart 2002. 
83-114.; Rainer Beck: Der Pfarrer und das Dorf. Konformismus und Eigensinn im katholischen 
Bayern des 17/18. Jahrhunderts. In: Armut, Liebe, Ehre. Studien zur historischen Kulturforschung. 
Hrsg. Richard van Dülmen. Frankfurt am Main 1988. 107-143. Ez utóbbi sajátos módon közelíti meg 
a közösség és a plébános viszonyát, leginkább a konfliktusokra, ellentétekre és a papok negatív tulaj-
donságaira koncentrál. 

7 Gőzsy Zoltán - Varga Szabolcs: A pécsi egyházmegye plébániahálózatának újjászervezése a 
18. század első felében. In: Katolikus megújulás, és a barokk reorganizáció Magyarországon, különös 
tekintettel a Dél-Dunántúlra (1700-1740). Szerk. Gőzsy Zoltán - Varga Szabolcs - Vértesi Lázár. 
(Seria Históriáé Dioecesis Quinqueecclesiensis VI.) Pécs 2009. (Megjelenés alatt) 



kosok számára a birtokállomány kialakítása, a termelés folyamatossá tétele, 
bevételeinek rendszeresítése vált alapvető igénnyé. A kontinuusnak nevezhető 
közösségek a korábbi negatív élmények és tendenciák hatására fogalmazhatták 
meg konszolidációs elvárásaikat, míg az újonnan betelepült népesség részéről 
teljesen logikus módon merült fel, hogy új otthonukban nyugodt, a hazai szoká-
sokat, rítusokat valamilyen szinten garantáló állapotokat alakítsanak ki és gyö-
kereztessenek meg. A betelepült közösségek számára éppen a lokális egyházi 
s t ruktúra jelentette a biztonságot, abban az esetben pedig, ha az velük együtt 
érkezett (pl. plébános vagy tanító), a folytonosságot.8 Az ezáltal biztosított spi-
rituális tartalom egyfajta pszichikai, lelki nyugalmat eredményezett. 

A több irányból érkező stabilizációs igények egymásra épülő hatása tehát 
megteremtett egy olyan folyamatot, amelyben a konszolidáció iránti vágy domi-
nánssá vált. Ezek, bár különböző fázisokban és különböző intenzitással jelent-
keztek, mégis összeadódtak, egymásra hatást gyakoroltak. A katolikus megúju-
lás ebben a régióban, nem kizárólag egy felülről, a hatalom felől érkező straté-
gia eredménye volt, hanem egy belső szándék és igény megnyilvánulása, ame-
lyek jelen esetben kiegészítették, sőt generálták egymást.9 Éppen új alapjai mi-
att ta r tha t juk tehát ezt kevésbé egy belső egyházi reformfolyamatnak, sokkal 
inkább újjáépítésnek, esetenként egyfajta új rendszer kiépítésének.10 

Az új élet kereteinek megteremtésében kulcsszerep hárult a Tridentinum 
során megreformált katolikus egyházra, amely már sokkal nagyobb hangsúlyt 
fektetett a helyi közösségek spirituális igényeinek kielégítésére, márpedig a he-
lyi egyházi-lelki s t ruktúra kialakulása az egyik legfontosabb fundamentuma a 
közösség" konszolidációjának.11 Mivel ennek színtere a plébánia, ezért a plébá-
niahálózat újjászületésén mérhető le leginkább a konszolidáció folyamata, 
amelynek intenzitása régiónkban azért is látványos, mert csak részben a kö-
zépkori alapokon szerveződött újjá, sok esetben új, frissen megtelepedett közös-
ségekben került megalapításra. Mindezek okán nem beszélhetünk pusztán a 
pusztítás előtti állapot elérésének szándékáról, azaz reorganizációról, mert a 
világegyházban bekövetkező folyamatok során már egy más egyházi s t ruktúra 
találkozott az új közösségek által támasztott új igényekkel. Ennek tömör meg-
fogalmazására talán alkalmasabb a neoorganizáció kifejezés. 

A 18. század első felében tehát az állam szinte minden szereplőjének fon-
tossá vált — különböző okokból — a katolikus egyházi s t ruktúra megszervezé-
se és annak effektív működtetése. A szervezet részben reorganizációja, részben 

8 Ezekkel kapcsolatban viszonylag kevés kutatási és szakirodalmi eredmény áll a rendelkezé-
sünkre, legújabban: Norbert Spannenberger: Konfession und Gruppenbildungsprozeß bei den deut-
schen Migranten im Ungarn des 18. Jahrhunderts. In: Konfessionelle Pluralität als Herausfor-
derung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Winfried Eberhard zum 65. 
Geburtstag. Leipzig 2006. 604-618.; Karl-Peter Krauss: Deutsche Auswanderer in Ungarn. Ansied-
lung in der Herrschaft Boly im 18. Jahrhundert. Stuttgart 2003. 

9 Vö. Ernst Walter Zeeden: Die Entstehung der Konfessionen. Grundlagen und Formen der 
Konfessionsbildung im Zeitalter der Glaubenskämpfe. Wien 1965. 99. 

10 Többek között ez is egyfajta bizonyíték arra, hogy nem lehet egységesen kezelni a kon-
fesszionalizmus kérdését. 

11 A Tridentinum magyarországi megvalósulásáról alapvető: Vanyó Tihamér: A Trienti Zsinat 
határozatainak végrehajtása Magyarországon. A magyarországi római katolikus egyházfegyelem ala-
kulása 1600-1850. Pannonhalma 1933. 



neoorganizációja ennek dacára viszonylag lassú, ugyanakkor eredményes folya-
mat volt. Reorganizációról beszélhetünk az állami, vármegyei és egyházmegyei 
struktúra újjászervezése, illetve a kontinuus települések kapcsán. Neoorga-
nizációnak kell ta r tanunk ugyanakkor az itt megnyilvánuló folyamatokat vagy 
legalábbis azok egy részét, a 18. századra ugyanis új szereplők jelentek meg a 
belső migrációnak és az immigrációnak köszönhetően, így új stratégiák, új el-
képzelések képezték a berendezkedés elvi alapját mind a kormányzat, mind az 
egyház részéről. Abban a tekintetben is differenciálhatjuk ezt a kérdést, hogy 
az intézményi keretek kapcsán — egyházmegyék határai, joghatóság kérdése 
stb. — reorganizációról beszélhetünk,12 a hozzá kapcsolódó tartalom tekinteté-
ben viszont már új elemek jelennek meg, és a korabeli állapotokhoz, azaz az új 
elvárásokhoz igyekeznek igazodni.13 

A tanulmány az „építkezés" szemszögéből vizsgálja a korszak egyháztör-
ténetét és ennek argumentációs alapját az általunk vizsgált forrásbázis adja. 
Természetesen tisztában vagyunk a korszak és a régió vallási-felekezeti konf-
liktusaival, ezek forrásaival, szakirodalmával is. Mégis úgy gondoljuk, hogy je-
len esetben a kútfők alapján kirajzolódó, folyamatos és szerves, a realitásokat 
figyelembe vevő fejlődést állítjuk írásunk középpontjába. A Magyarországgal 
foglalkozó nyugat-európai és a magyar történetírás igen gyakran összeütközé-
sek és ellenérdekeltségek sorozataként jeleníti meg napjainkig a 18. század első 
felének felekezeti viszonyait, egységesen az ország egész területére vonatkoz-
tatva ezt.14 Ennek a historiográfiai kettősségnek egészen a 16-17. századig 

12 Ezekben a kérdésekben sem beszélhetünk a középkori állapotok maradéktalan helyreállításá-
ról. Mind a vármegyék, mind az egyházmegyék határaiban történtek kisebb-nagyobb módosulások. 
Ezek közül a legjelentősebb a pécsi egyházmegye Dráván túli területeinek elvesztése volt. Már a 17. 
század közepén a ragúzaiak által támogatott szendrői-belgrádi püspök, és a boszniai ferencesek segí-
tette scardonai püspök között dúlt a vita a pozsegai plébániák feletti irányításért, és fel sem merült, 
hogy a valóban illetékes pécsi püspököt is bevonják a kérdés rendezésébe. Molnár Antal. Katolikus 
missziók a hódolt Magyarországon I. (1572-1647) (Humanizmus és Reformáció 26.) Bp. 2002. 219-282. 
A további konkrét esetekre való szakirodalom a teljesség igénye nélkül: Holub József: Adatok a Bara-
nya és Tolna megye közt folyt határvita történetéhez. (1695-1720) In: Janus Pannonius Múzeum Ev-
könyve 1959. Pécs 1960. 151-163.; Uő: Az újjáépítés megindulása Tolna megyében a török kiűzése után 
1686-1703-ig. In: Tanulmányok Tolna megye történetéből V Szekszárd 1974. 5-125.; Béli Gábor: A 
vármegyei önkormányzat újjáéledése Baranya vármegyében a török kiűzése után. In: Baranyai Hely-
történetírás 1987-1988. Pécs 1988. 21-50.; Gőzsy Zoltán: A pécsi egyházmegye nyugati határainak 
problémái a 18. század elején. In: A pécsi egyházmegye a 17-18. században. Szerk. Fedeles Tamás -
Varga Szabolcs. (Seria Históriáé Dioecesis Quinqueecclesiensis I.) Pécs 2005. 134-156. 

13 Hermann Egyed az egyházi szervezet helyreállításáról ír. Hermann Egyed: A katolikus egyház tör-
ténete Magyarországon 1914-ig. (Dissertationes Hungaricae ex história Ecclesiae I.) München 1973. 297. 

14 A kizárólagosságnak eklatáns példája Marie-Élisabeth Ducreux egy mondata, mely szerint a 
18. század első felében katolikus „visszafoglalásról" beszélhetünk, amely minden tétovázást és kompro-
misszumot érthetően elkerült: „Man kann auch für Ungarn von einer katholischen Rückeroberung 
sprechen, die jegliches Zaudern und Kompromisse zu vermeiden verstand." Marie-Elisabeth Ducreux: 
Die Habsburgische Länder. In: Die Geschichte des Christentums. Von den Anfängen bis zur Gegen-
wart. 9. Das Zeitalter der Vernunft (1620/30-1750). Ed. Marc Venard. Basel-Freiburg-Wien 1998. 
15-16, ill. legutóbb: Juliane Brandt: Konfessionelle Existenz in einem rechtlich abgestuften Raum 
und Religionsausübung als Raumerfahrung. Ungarn im späten 17. und im 18. Jahrhundert. In: 
Formierung des konfessionellen Raumes in Ostmitteleuropa. Hrsg. Evelin Wetter. Stuttgart 2008. 
297-319, illetve monográfiaként Joachim Bahlcke: Ungarischer Episkopat und österreichische Mo-
narchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686-1790). Stuttgart 2005. 



visszavezethető okai vannak, amit jelen tanulmányban nem feladatunk részle-
tesen kifejteni.15 A protestáns és katolikus viták egyfajta prekoncepciót alakí-
tottak ki mindkét „táborban". A 18. század történetére vonatkozó bipoláris ké-
pet meghatározták a forrásokban ténylegesen nyomon követhető konfliktus-
helyzetek, amelyekkel mind a katolikus egyház vezetése részéről folytatott egy-
házpolitikai kommunikációban, mind alsó szinten, a nem katolikus közösségek, 
hívek panaszaiban találkozhatunk. 

A szélesebb körű forráskritika viszont nem mindig igazolja a rendeletek-
ben, statútumokban megjelenő katolizációs törekvések tényleges helyi realizá-
lódását, effektív megtörténtét a pécsi egyházmegyében.16 A „végrehajtásban" 
sokkal inkább a realitások figyelembevételét tapasztalhatjuk a régióban. Az 
egyes közösségeknek általában sikerült helyi szinten megteremteniük saját 
konszolidációjukat, és a konfrontáció kevéssé vált meghatározóvá. Ez egyrészt 
az újonnan érkező és új helyen kialakuló közösségek részéről megnyilvánuló 
igényt mutatja, amelynek során nem a korábbi állapotok rekonstruálását tűz-
ték ki célul. Másrészt általánosságban azt láthatjuk, az állam, a vármegye és a 
birtokosok számára is fontosabb volt ebben a multietnikus és multikonfesszio-
nális térségben a konszolidáció, illetve a gazdasági előnyök fenntartása a fele-
kezeti konfliktusoknál. A szakirodalom ennek a felismerését a 18. század végé-
re, illetve a 18-19. század fordulójára teszi,17 forrásaink ugyanakkor azt példáz-
zák, hogy ezek a tendenciák a Dél-Dunántúlon már a 18. század első negyedé-
ben megindultak. A részletek mellett a végeredmény is szkepszisre intheti a 
történetírót, egy permanens kontrapozícióban ugyanis nem alakulhatott volna 
ki akkora produktivitás, mint itt a 18. században. Véleményünk szerint a kon-
fesszionalizmussal, illetve annak elemeivel elsősorban eszközként találkozha-
tunk az egyházmegyében, amelynek célja leginkább a konszolidáció elérése 
volt.18 

A magyar egyháztörténet-írásban a plébániahálózat működésének, és az 
alsópapság szerepének vizsgálata még a két világháború között sem számított 
divatos témának.19 Ez elmondható a magyar történelem összes korszakára, de 

15 Vázlatos ismertetése: Gabriel Adriányi: Geschichte und Quellen der ungarischen Kirchenge-
schichtsschreibung. In: Festschrift für Bernhard Stasiewski. Beiträge zur ostdeutschen und osteuro-
päischen Kirchengeschichte. Hrsg. Gabriel Adriányi - Joseph Gottschalk. Köhl 1975. 147-169.; Bahlcke, 
J.: Ungarischer Episkopat i. m. 35—10. 

16 Gőzsy Zoltán: Az egyháztörténet 18-19. századi forrásai a dunántúli megyei levéltárakban. 
In: A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai. Szerk. Varga Szabolcs - Vértesi Lázár. (Seria 
Históriáé Dioecesis Quinqueecclesiensis II.) Pécs 2006. 121-134. 

17 Többek között: Hartmut Lehmann: Das Zeitalter des Absolutismus. Gottesgnadentum und 
Kriegsnot. Christentum und Gesellschaft. Bd. 9. Stuttgart 1980. 50-51.; Márta Fata: Einwanderung 
und Absiedlung der Deutschen (1686-1790). In: Deutsche Geschichte im Osten Europas. Land an 
der Donau. Hrsg. Günther Schödl. Berlin 1995. 130-140.; hasonló tendenciákról ír: Erich Hassinger: 
Wirtschaftliche Motive für religiöse Duldsamkeit in Gegenreformation. In: Gegenreformation. Hrsg. 
Ernst Walter Zeeden. Darmstadt 1973. 332-358. 

18 Vö. Martin Hechel: Die katholische Konfessionalisierung im Spiegel des Reichskirchenrechts. 
In: Die katholische Konfessionalisierung i. m. 186. 

19 A lokális egyháztörténetet általában a községtörténet egyik fejezeteként vizsgálják. Üdítő ki-
vétel: Katus László: A szegvári plébánia története. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Regnum. 
(1994: 1-2. sz.) 149-216.; Ujabb kiadása: Ecclesia semper reformanda et renovanda. Katus László 



különösen igaz a 18. századot tekintve. Hiába hívta fel a figyelmet Vanyó Tiha-
mér ennek jelentőségére és kínált módszertant az egyházmegyék és a plébániák 
kutatására, kevés konkrét esettanulmány látott napvilágot ebben a témában.20 

Az alsópapság és közösség késő középkori viszonyáról Kubinyi András,21 kora 
üjkori helyzetéről Fazekas István egy-egy tanulmányából tájékozódhatunk.22 A 
veszprémi egyházmegye plébániahálózatának 18. századi reorganizációjával és 
alsópapságának pasztorációs tevékenységével Dénesi Tamás foglalkozik beha-
tóan.23 Jelen tanulmányunkkal az ő kutatásaihoz csatlakozunk, és a pécsi egy-
házmegye újjászületésének folyamatát „mintegy alulnézetből, a papság és a hí-
vek szemszögéből"24 vizsgáljuk. Arra keressük a választ, hogy miként szervező-
dött újjá az egyházmegye plébániáinak anyagi infrastruktúrája és személyi ál-
lománya, és mindez hogyan járult hozzá a konszolidáció folyamatához. 

Tanulmányunk forrásbázisának gerincét a pécsi egyházmegye 1729-ben25 

és 1738-1742 között készült egyházlátogatási jegyzőkönyvei,26 valamint az 1733. 
évi plébánia-összeírások képezik.27 A kutatás során feltártuk a vármegyei28 és a 
plébániai29 levéltárakat, jelen munkánkban ezek eredményeit is hasznosítot-
tuk, de meg kell jegyeznünk, hogy a legátfogóbb képet az egyházlátogatási jegy-
zőkönyvek adatai biztosítják. A pécsi egyházmegye történetére vonatkozó leg-
fontosabb szakirodalom Josephus Koller műve30 mellett Josephus Brüsztle napja-
inkig megkerülhetetlen négykötetes munkája,31 amely minden újkori, regioná-
lis egyháztörténet-írás alapját képezi. 

egyháztörténeti tanulmányai és cikkei. Szerk. Gőzsy Zoltán - Varga Szabolcs - Vértesi Lázár. (Seria 
Históriáé Dioecesis Quinqueecclesiensis IV) Pécs 2008. 131-207. 

20 Vanyó Tihamér: Az egyházmegye-történetírásról. In: Regnum Egyháztörténeti Évkönyv 1937. 
Bp. 1937. 3-19.; Uő: A plébániatörténetírás módszertana. In: Regnum Egyháztörténeti Évkönyv 
1940-1941. Bp. 1941. 3-65. 

21 Kubinyi András: Plébánosválasztás és egyházközségi önkormányzat a középkori Magyaror-
szágon. In: Uő: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon. (METEM 
Könyvek 22.) Bp. 2000. 269-287. 

22 Fazekas /.: A győri egyházmegye i.m. 
23 Dénesi Tamás: Alsópapság, pasztoráció és egyházi irányítás a 18. századi veszprémi egyház-

megyében. Doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Bp. 
2006. Ezúton köszönjük, hogy használhattuk kéziratos disszertációját. 

24 Dénesi T.: Alsópapság i. m. 1. 
25 A Domsics Mátyás által végzett baranyai egyházlátogatásokat kivonatolva közreadta Merényi 

Ferenc: Domsics Mátyás egyházlátogatása (Canonica Visitatio) Baranyában 1729-ben. Pécs 1939. A 
Tolna megyei rész: Pécsi Püspöki Levéltár (a továbbiakban: PPL), Canonica Visitationes 1729. 

26 Visitatio canonica dioecesis Quinqueecclesiensis 1738-1742. A bevezető tanulmányt írta és a 
forrásokat közreadja: Gőzsy Zoltán - Varga Szabolcs. (Seria Históriáé Dioecesis Quinqueecclesiensis 
V) Pécs 2009. 

27 Baranya Megyei Levéltár, Pécs (a továbbiakban: BML); IV 1. Baranya vármegye nemesi köz-
gyűlésének iratai 1696-1848. j. Összeírások 1. Conscriptio Ecclesiarum et Parochiarum Inclyto Comi-
tatui de Baranya adjacentium anno 1733. peracta. 1733. Ö 19. Tolna Megyei Levéltár, Szekszárd (a 
továbbiakban TML); IV 1. Ö 453. 

28 Gőzsy Z.: Az egyháztörténet 18-19. századi i.m. 
29 Varga Szabolcs: A plébániai levéltárak forrásértéke a pécsi egyházmegyében. In: A magyar 

egyháztörténet-írás forrásadottságai i. m. 135-161. 
30 Josephus Koller: História Episcopatus Quinqueecclesiensis. Tom. VII. Pest 1812. 
31 Josephus Brüsztle: Recensio universi cleri dioecesis Quinqueecclesiensis. I-IV Pécs 1874-1880. 



Elvi előzmények 

Ahhoz, hogy a magyarországi egyházmegyék a 18. század elején ismét 
ténylegesen és eredményesen funkcionáljanak, újra kellett azokat szervezni.32 

A katolikus egyház konszolidációjában nagy szerepet kaptak a Tridenti Zsinat 
döntései, ezek jelentették az elvi alapot.33 Egyrészt érvényesülnie kellett a resi-
dentia elvének, amely ebben az esetben egyrészt — a szó eredeti értelmében — 
a visszaköltözést jelentette a felsőpapság részéről az eredeti püspöki székhe-
lyekre, másrészt az ezt követő folyamatos jelenlétre, a közigazgatás saját kéz-
ben tar tására utal.34 A rezidencia fogalmát azonban vonatkoztathatjuk az egy-
házi s t ruktúra alsó szintjére is, ami a plébániák birtokba vételét jelentette az 
alsópapság részéről. 

A Tridenti Zsinat egyházkormányzati reformjai között szintén hangsú-
lyos szerepet kapott az egyházlátogatás, a visitatio. Ez szabta meg az egyházlá-
togatások napjainkig érvényes gyakorlatát.35 Kanonizálta és gyakorlati szintre 
emelte a korábbi elvi alapvetéseket, egységesítette és ténylegesen püspöki fel-
ügyelet alá helyezte a plébániákat. Továbbra is lehetőséget teremtett ugyan a 
főesperesi, esperesi egyházlátogatásokra is, de csak abban az esetben, ha azt a 
püspök megbízásából teszik.36 A cél az volt, hogy a püspök pontosan ellenőrizze 
az egyházmegye alsószintű működését.37 A vizitációknak ugyanakkor ekkor 
sokrétűbb feladatköre volt. Egyrészt ellenőrizték a plébánosok munkáját, és 
ügyeltek az egyház által elfogadott normák betartására, a helyes tanításra, a 
nép vallásosságára,38 továbbá, hogy mennyire eredményes az általuk végzett 
katolizáció, felügyelték a protestánsok státuszát az egyes településeken, hol 
tartják az istentiszteletet, ki és mióta használja a templomot. A látogatás azon-
ban nem csupán az állapotok felmérésére szorítkozott, komoly hatással volt az 
egyházszervezetre és a helyi közösségre is. Ekkor bérmáltak, templomokat és 
harangokat szenteltek, illetve akár új plébániák, új körzetek megszervezéséről 
is dönthettek. Ennek tükrében érthető, hogy a helyi egyházi élet kiemelkedő 
eseménye volt egy-egy látogatás je lentős hatást gyakorolhatott a közösségre, il-
letve a közösség vallásosságára is. Ez természetesen nem ment ennyire szerve-
zetten, és a valóságban ennél ritkábban került sor a látogatásokra. A 18. század 

32 A katolikus egyház újjászervezésére legújabban: Bahlcke, J.: Ungarischer Episkopat i. m. 
44-64. 

33 A Tridenti Zsinatról alapvető munka: Hubert Jedin: Geschichte des Konzils von Trient. I-IV 
Freiburg 1951- 1975., magyar nyelven: Uő: A zsinatok története. Bp. 1998.; Gárdonyi Máté: A papi 
élet reformja a Trienti Zsinat korában. Bp. 2001.; Uő: Bevezetés a Katolikus Egyház történetébe. Bp. 
2007. 228-245. 

34 Bernard Dompnier: Die Fortdauer der katholischen Reform. In: Die Geschichte des Christen-
tums. Von den Anfangen bis zur Gegenwart. 9. Das Zeitalter der Vernunft (1620/30-1750) i. m. 256. 

3:> Vö. Die Visitation im Dienst der kirchlichen Reform, katholisches Leben und Kirchenreform 
im Zeitalter der Glaubensspaltung. Hrsg. Ernst Walter Zeeden - Hansgeorg Molitor. Münster 1967. 

36 „Per se vei visitatores suos [...] de consensu episcopi." Idézi: Hubert Jedin: Einführung. In: 
Die Visitation im Dienst... i. m. 6.; Visitatio Canonica. Az Esztergomi Főegyházmegye Barsi Főespe-
rességének egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1647-1674. Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetést írta 
Tomisa Ilona. Bp. 2002. 12. 

37 Dompnier, B.: Die Fortdauer der katholischen i. m. 248. 
38 Jedin, H.: Einführung i. m. 7. 



első felében a pécsi egyházmegyében mindössze háromszor ellenőrizték a plé-
bániákat.39 

A zsinat a papnevelést is ú j alapokra helyezte, amikor 1563-ban a minde-
nü t t egységes elvek alapján működő, egyszerre szellemi, lelki és fegyelmi köve-
telményeket támasztó intézmény ideálját fogalmazta meg, és kötelezte a püspö-
köket, hogy egyházmegyéjükben seminariumot alapítsanak.40 A Tridenti Zsi-
na t abban látta a szemináriumok létjogosultságát, hogy művelt, tanult, ugyan-
akkor helyismerettel rendelkező, a helyi sajátosságokhoz könnyebben alkal-
mazkodó papokat tudjon kinevelni és a közösségekhez rendelni. A zsinat papi 
ideálja a tanult (doctus) és a lelkivezetőnek is alkalmas (pius) parókus, aki ké-
pes megfelelni a helyi közösségek elvárásainak, érdemben reflektálni problé-
máikra.41 Ehhez biztosított szinte ideális terepet egy-egy szeminárium. Az al-
kalmas plébánosok megtalálása szempontjából és a papsággal kapcsolatos mi-
nőségbeli és mennyiségbeli problémák miatt vált különösen fontossá a püspöki 
szeminárium megszervezése a pécsi egyházmegyében is.42 Éppen ezért az itteni 
szemináriummal kapcsolatban megfogalmazott alapgondolatok között — a leg-
első mondatban — szerepel a papság számbeli hiánya,43 és —jóval részleteseb-
ben — a képzés, illetve annak a minősége is. 

Pécsett csak későn, vizsgált korszakunk legvégén, az 1730-as évek máso-
dik felében vált lehetővé szeminárium alapítása. Bár a működését biztosító te-
lepüléseket már 1703-ban különválasztották a többi egyházi birtoktól,44 csak 
1736-tól indult meg a teológiai képzés, amikor Berényi Zsigmond még püspöki 
adminisztrátorként a leendő intézmény prefektusának szabályzatot készített, a 
felvett jelöltek oktatását pedig a ferences kolostor elöljáróira bízta.45 0 építtette 
fel immár püspökként a szeminárium épületét, amelyet 1746 szeptemberében 
Szent Pál tiszteletére szenteltek fel. Berényi érzékelte a nyelvi képzés fontossá-
gát, azért úgy rendelkezett, hogy a növendékek kötelesek a prédikációk külön-

39 A pécsi egyházlátogatási jegyzőkönyvek ismertetésére 1. Pécsi Egyházmegye. Szerk. Dóka 
Klára. (Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 7.) Bp. 1999. A jegyzőkönyvek magyarországi 
historiogáfiájára legújabban: Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 7-10. 

40 Gárdonyi M.: Bevezetés i. m. 242. 
41 Gárdonyi M.: A papi élet reformja i.m. 
42 A szemináriumról többek között 1. Szentkirályi István: A pécsi szeminárium első éveiből. In: 

Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője 3. (1910: 4. sz.) 112-120.; Uő: A pécsi szeminári-
um múltjából (1760-1770). In: Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője 7. (1914: 1. sz.) 
36-39.; Uő: A pécsi szeminárium első évtizedei (1740-1750). Dunántúl 3. (1913: 236. sz.) 1913. októ-
ber 26., 4.; Móró Mária Anna: Berényi Zsigmond - a papnövelde alapító mecénás püspök. In: Pécs-
baranyai történelmi arcképcsarnok. CD-ROM. Baranya Megyei Levéltár. Szerk. Odor Imre - Leng-
vári István. Pécs é. n.; Horváth István: Az egyházmegye Mária Terézia uralkodása idején. In: A Pécsi 
Egyházmegye ezer éve. Szerk. Sümegi József. Pécs 2008. 116-117. 

43 „Siquidem hac haec Dioecesis maximam patiatur Sacerdotum penuriam." PPL 1747/10. fol. 1. 
44 A pécsi egyházi birtokok 18. századi történetére 1. Fricsy Adám: A pécsi klérus birtokainak 

telepítésügyi összeírása 1733-ban. In: Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979. 151-205.; Tímár 
György: A pécsi egyházmegye birtokainak restaurálása 1703-ban. In: Népek együttélése Dél-Pannó-
niában. Tanulmányok Szita László 70, születésnapjára. Szerk. Lengvári István - Vonyó József. Pécs 
2003. 573-585.; Borsy Judit: A pécsi egyházmegye birtoka 1703 és 1736 között. A Koller József em-
lékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai. Szerk. Font Márta - Vargha Dezső. (Ta-
nulmányok Pécs történetéből 13.) Pécs 2003. 191-201. 

°45 Horváth /.: Az egyházmegye i. m. 116-117. 



böző nyelven történő gyakorlására, a nyelvismeret gyarapításához pedig napi 
fél óra gyakorlást rendeltek, mivel ennek hiánya nagy problémát jelenthet az 
egyházmegyében.46 Ezzel egyértelmű célként fogalmazódott meg, hogy a plébá-
nos alkalmassá váljon helyi feladatai ellátására. Ennek köszönhetően a pécsi 
szemináriumban is kialakultak olyan sajátságos karakterek, amelyeket a helyi 
igények és innovációs törekvések hívtak életre, és munkájuk során később nagy-
ban hozzájárultak a konszolidáció sikeréhez.47 

A későbbi források alapján megállapíthatjuk, hogy a szeminárium nagy-
ban segítette az egyházmegyei papság minőségi és mennyiségi változását, de 
ennek hatása csak Klimó György püspök (1751-1777) idejében az 1750-es évek-
ben mutatkozott meg először. A konszolidáció hatalmas munkáját tehát más — 
elsősorban a nagyszombati és a zágrábi — papnevelő intézetekből kikerülő plé-
bánosok végezték el. 

Kontinuitás és a reorganizáció kezdetei a 17. században 

Baranya és Tolna megyében a katolikus egyház megújulása nem volt előz-
mények nélküli és már jóval a visszafoglaló háborúk előtt, a 17. század első har-
madában elkezdődött.48 Ennek okait a következőkben látjuk: egy jelentős kato-
likus tömb túlélte az évszázados oszmán hódítás időszakát, akik körében fenn-
maradt az egyházszervezet emléke.49 A 17. század elején közel hetven magyar 
katolikus falu élt a különböző protestáns felekezethez tartozó községek között, 
elsősorban a Mecsek belsejében, másrészt a Pécs-Szebény-Szekcső50 vonalon. 
A hódoltságon belül ez volt a legnagyobb katolikus népesség, amely szervezett 
pasztoráció nélkül megmaradt ősei vallásán.51 

Második okként megemlíthetjük a térségbe irányuló délszláv migrációt, 
amellyel együtt érkezett a balkáni katolikus infrastruktúra, új impulzusokkal 
gazdagítva a katolikus vallást a térségben.52 A 17. századi kedvező folyamatok 
harmadik szegmense a katolikus egyház belső megújulása volt, amelynek révén 
önértelmezésének részévé vált a missziózás gondolata. Ebben kulcsszerepe volt 
a jezsuita rendnek, amelynek felkészült tagjai 1612-től kezdve folyamatosan je-
len voltak az egyházmegyében, és alkalmazkodva a helyi körülményekhez, sike-

46 „idque curandum erit ob magnam in Dioecesi lingvarum indigentiam." PPL 1747/10. fol. 2. 
41 Vö. Wolfgang Reinhard: Konfession und Konfessionalisierung in Europa. In: Uő: Ausge-

wählte Abhandlungen i. m. 119. 
48 Erre 1. Molnár Antal. Jezsuiták a hódolt Pécsett (1612-1686). In: Uő: A katolikus egyház a 

hódolt Dunántúlon. (METEM Könyvek 44.) Bp. 2003. 11-121, különösen 31-37. 
49 A 18. században összesen 53 település lakói ismerték középkori templomuk patrocíniumát, 

ebből 14 esetben csupán a népi emlékezet őrizte meg ezt. Tímár György: Patrocíniumok Baranya 
vármegyében a 18. század első évtizedeiben. In: A pécsi egyházmegye a 17-18. században i. m. 
161-164. 

50 Ma Dunaszekcső. 
51 Molnár A.: Jezsuiták i. m. 36. 
02 Erre további bőséges szakirodalommal 1. Molnár A.: Katolikus missziók i. m , továbbá Boros 

Gyevi László: A pécsi egyházmegye horvátjai a 17. század végéig. In: A Pécsi Egyházmegye 6che-
matizmusa. Szerk. Csigi Imre - Kneip István. Pécs 1981. 128-151.; Stjepan Srsan: A horvát beván-
dorlás és a boszniai ferencesek működése a 18. század elejéig. Baranya 6. (1990: 1-2. sz.) 152-165. 



resen pasztoráltak.53 Mivel a pécsi rezidencia elöljárója egyben a pécsi püspök 
általános helynökeként is tevékenykedett, ezért Vásárhelyi Gergely és Jékel 
Zakariás páterek pécsi felbukkanásával Pyber János püspök (1611-1619) virtu-
álisan eleget tett rezidencia-kötelességének, és a misszió révén szorosabbra fűz-
te egyházmegyéjével ápolt kapcsolatát. További nyomós érv a reorganizáció 
ilyen korai időpontja mellett, hogy éppen ezekben az években kezdett el Pyber 
erőteljesen érdeklődni a hódoltsági egyházi birtokok állapota felől, és legkésőbb 
1611-től azokat árendába is adta Batthyány Ferencnek, aki gondoskodott is az 
adók behajtásáról.54 Ezzel ha áttételesen, de újabb szál szövődött a püspök és 
híveinek egy része között.55 

A pécsi püspökök fokozódó érdeklődése mögött motivációként az is állt, 
hogy a 16. század harmadik harmadától kezdve szinte kivétel nélkül a Triden-
tinum szellemében már megreformált itáliai egyetemeken tanultak. Zelniczey 
Miklós Bolognában 1576-ban fejezte be a tanulmányait, és ugyanitt töltötte ta-
nuló éveit később Erdődy János, Ergelics Ferenc és Domitrovics Péter is.56 Utób-
bi a bolognai kollégium rektora is volt, és innen vezetett útja a püspöki székbe. A 
17. században azután Balásfy Tamás (1621-1625) Bécsben és Rómában végezte 
iskoláit, utódai, Felestáli Dávid Pál (1625-1628) és II. Draskovics György 
(1628-1630) szintén Collegium Gei'manicum-Hungaricumhaxi szerzett képesí-
tést,57 és hasonló pályát futott be a 17. század egyik legjelentősebb pécsi, illetve 
zágrábi püspöke, Vinkovics Benedek.58 Jól illeszkedett ebbe a névsorba az emlí-
tett Pyber János, aki olmüci, bécsi és római tanulmányok után végigjárta az egy-
házi hierarchiát, míg végül 1625-ben megkapta az egri püspökséget, és a könyv-
történettel foglalkozók szemében napjainkban neves könyvgyűjtőnek számít.59 

Nem véletlen, hogy alatta kezdődött meg a pécsi püspöki birtokok felmérése, hi-
szen a Tridentinum szellemében nevelt főpapok már fontosnak tartották az egy-
házmegyéjükkel tar to t t kapcsolatokat, ismerték a missziózásban rejlő lehetősé-
geket, és tisztában voltak az oktatás jelentőségével a hittérítés során.60 

53 A jezsuiták önértelmezésre és 16. századi tevékenységükre alapvető: John W. O' Malley: Az 
első jezsuiták. Bp. 2006., a birtokrestaurációra pedig 1. Timár György. A pécsi címzetes (választott) 
püspökök birtokmegőrző tevékenysége a hódoltság idején. In: Pécs a törökkorban. Szerk. Szakály Fe-
renc. (Tanulmányok Pécs történetéből 7.) Pécs 1999. 133-171. 

54 Molnár A.: Jezsuiták i. m. 35. Batthyány és Pyber birtokügyleteihez 1. még: Magyar Országos 
Levéltár, Budapest (a továbbiakban: MOL), P 1313, A herceg Batthyány család körmendi levéltára, 
Memorabilia Nr. 880/8., 886/1-3. és 889. 

55 A 17. században a kettős adóztatás a hódoltság egészében, egyházi és világi birtokokon egy-
aránt megvalósult. A témára alapvető: Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Bp. 
1981., ill. a bátai apátság kapcsán újabban: Molnár Antal: A bátai apátság és népei a török korban. 
(METEM Könyvek 56.) Bp. 2006. 

56 Varga Szabolcs: Peregrináció és művelődés a pécsi egyházmegyében a 16-17. században. In: 
A pécsi egyházmegye a 17-18. században i. m. 258-259. 

57 Fricsy Adám: Egyházmegyénk a török hódoltság alatt. In: A Pécsi Egyházmegye schema-
tizmusa 1981. Szerk. Csigi Imre - Kneip István. Pécs 1981. 98. 

58 Galla Ferenc: A püspökjelöltek kánoni kivizsgálásának jegyzőkönyvei a Vatikáni levéltárban. (A 
magyar katolikus megújhodás korának püspökei) Levéltári Közlemények 20-23. (1942-1945) 141-186. 

59 Soltész Zoltánné: Neves possessorok újabban felismert kötetei. II. Magyar Könyvszemle 113. 
(1997: 3. sz.) 266-281. 

60 A magyarországi missziók elsődleges sikereit a kortársak is az iskolákban látták. Róma szá-
mára 1622 után Pázmány Péter, Dallos Miklós váci (1621-1623) és Domitrovics Péter zágrábi püspök 



Éppen ezért a püspökök komoly erőfeszítéseket tettek a papnevelés átszerve-
zéséért, és ennek eredményeként a jezsuiták vették át a megmaradt káptalani is-
kolákat Győrben, Pozsonyban, valamint Zágrábban. Az új iskolák már közvetlenül 
a hódoltság határán működtek, és ezek közül az 1606-ban alapított zágrábi, vala-
mint a nagyszombati szeminárium különösen fontos volt, hiszen számos, a pécsi 
egyházmegye területén dolgozó egyházi személy ezeken a helyeken tanult koráb-
ban. Közéjük tartozott Pécsi Bálint jezsuita páter, aki 1619-ben lépett be a rend-
be,61 és zágrábi tanulóévek után tért haza szülővárosába, hogy 1639-ben bekövet-
kezett haláláig vezesse az iskolát.62 Az 1635-ben megnyílt nagyszombati egyete-
men pedig öt pécsi és három baranyai vezetéknevű fiatal tanult, akik valószínűleg 
szintén a pécsi jezsuitáknál tanulták a betűvetés mesterségét.63 

Mindezek a reformok szükséges, ám nem elégséges okai voltak a pécsi egy-
házmegye katolikus infrastruktúrája részleges reorganizációjának. Az Oszmán 
Birodalom katolikusokkal szembeni politikájának megváltozása is kellett hoz-
zá, hogy a misszionáriusok megvethessék a lábukat a dunántúli hódoltságban. 
A 16. századi keresztény felekezeti villongásokat általában közömbösen szem-
lélő oszmán hatóságok, a tizenöt éves háború (1591-1606) u tán pedig több en-
gedményt tet tek a katolikusok felé. Ezek közül a legfontosabb a kalandos életű 
bosnyák világi pap, Don Simone Matkovich által 1608-ban megszerzett szultáni 
fermán volt,64 amelyet a következő évben Ali budai pasa is megerősített.65 Ez a 
kiváltságlevél engedélyezte a hódoltsági katolikusok számára a templomok ki-
javítását, kivette őket az ortodox és református püspökök joghatósága alól, és 
jogilag lehetővé tette más protestáns felekezet prédikátorának az elűzését is. A 
katolikus papok újra szabadon mozoghattak a hódoltsági területeken, miséz-
hettek, prédikálhattak, sőt még adómentességet és szabad örökösödési jogot is 
garantált a számukra a szultáni kormányzat. Ez természetesen sohasem való-
sult meg teljes egészében, még az 1642. évi szőnyi béke pontjaiban is újra meg 

(1611-1628) is írtak tervezeteket. Mindhárom püspök a megfelelő oktatási háttérintézmény Róma 
támogatással történő kiépítésében látta a legfőbb feladatot. Zágrábban és Nagyszombatban kérték 
egy-egy pápai kollégium felállítását, akár stájer és karintiai egyházi javadalom felhasználásával. 
Tusor Péter-. A pápai diplomácia javaslatai 1639-ben a Szentszék részvételére a magyarországi katoli-
kus restaurációban. A Ráday Gyűjtemény évkönyve 9. (1999) 21-24. A tervekből azonban nem lett 
semmi, mert a Pázmáneum felállítását elegendőnek ítélte a római kúria. Vö. Fazekas István-. A bécsi 
Pazmeneum magyarországi hallgatói 1623-1918 (1951). (Magyarországi diákok egyetemjárása az új-
korban 8.) Bp. 2003. 

61 Rajta kívül még további nyolc, Pécs környéki fiatal kérte felvételét a rendbe. Varga Sz.-. 
Peregrináció i. m. 267-268. 

62 1597-ben született Pécsett. Beszélt latinul, horvátul és magyarul. 1622-ben Grazban tanult 
egy, majd Bécsben két év filozófiát. 1625-1639 között szolgált a pécsi misszióban. Ladislaus Lukács-. 
Catalogi Personarum et officiorum provinciáé Austriae S.I. II. (1601-1640) Romae 1982. 699. 

63 Közülük „Andreas Sántosi Ungarus ex d. Quinqueecclesiensi" 1656-ban érkezett a papneve-
lőbe. Előtte három évig Nagyszombaton tanult, majd szepesi illetve egri őrkanonok lett. Fazekas /.: A 
bécsi Pázmáneum i. m. 83. 

64 Életrajzát 1. Molnár Antal-. Egy katolikus misszionárius a hódolt Dél-Magyarországon: Don 
Simone Matkovich. In: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Szerk. 
Tusor Péter. Bp. 1998. 232-250. Levelezésének egy részét kiadta: Tóth István György. A mohácsi plé-
bános, a budai pasa, és a kálvinista konstantinápolyi pátriárka. Don Simone Matkovich levelei a Hit-
terjesztés Szent Kongregációjához (1622-2635). A Ráday Gyűjtemény Évkönyve 8. (1997) 185-252. 

65 Molnár A.: Jezsuiták i. m. 40. 



kellett erősíteni a pécsi katolikusok szabadságát,66 de elviekben elhárult a leg-
főbb akadály a katolikus egyház hódoltsági működése elől, és ennek nyomán el-
kezdődött a lassú építkezés. így 1620-ban már arról számolhatott be Dallos 
Miklós pécsi püspök, hogy hat faluban (Bogádon, Szabolcson, Kővágószöllősön, 
Abaligeten, Szakályon és Vázsnokon) újjáépítették a romos templomokat, és 
ahol szükséges volt, ott kijavították a tetőzetet.67 Ezzel az aktussal a katolikus 
szakrális térszerkezet újjászületése is megkezdődött. 

A pécsi jezsuita misszió hatására a katolikus egyház személyi állományá-
ban is lassú változások történtek. Vásárhelyi Gergely megérkezésekor tíz licen-
ciátust68 talált a környék falvaiban, akik közül — mivel tevékenységük nem fe-
lelt meg a Tridentinum által támasztott követelményeknek — öt főt meggyő-
zött arról, hogy hagyjon fel tevékenységével.69 Keserű tapasztalatok alapján ha-
mar kiderült azonba'n, hogy az elvek gyakorlati átültetése nem lehetséges a hó-
doltság területén, ezért egészen a 18. századig inkább az együttműködés jelle-
mezte a jezsuiták és a licenciátusok kapcsolatát.70 Ez ésszerű kompromisszum 
volt, hiszen a belgrádi és pécsi iskoláik növendékei közül tanulmányaik befeje-
zését követően többen is licenciátusként tevékenykedtek. A Szini István által 
Belgrádban képzett fiatalok közül nyolc emberrel mint baranyai licenciátussal 
találkozunk a későbbi forrásokban. Az aktív missziózásnak köszönhetően 1639-
ben az egyházmegyében a három jezsuita mellett nyolc világi pap és harminc-
két licenciátus tevékenykedett, akik fölé Horváth Jánost jezsuita szerzetest ne-
vezték ki vikáriusnak.71 

Az 1630-as években a jezsuita misszió a virágkorát élte, és ez hatással volt 
az egyházmegye katolikus megújulására is. Forró György tartományfőnök gon-
doskodása révén éveken keresztül négy-öt fő szolgált Pécsett, így az itteni rezi-
dencia befolyása jelentősen nőtt.72 Ezt jelzi, hogy Horváth páter vikáriusként 

86 A jezsuitákat 1641-ben perbe fogta a pécsi bég, és csak ezer forint lefizetésével menekültek 
meg a karóba húzástól. Esterházy Miklós nádor ezért 1642-ben felvette a szőnyi béketárgyalások ma-
gyar követelései közé ezt a pontot: „Az római pápa hitin és vallásán levő egyházi emberek Péchen és 
egyebütt megháborgottanak, kívánjuk azért, hogy eddig való végzés szerint hivataljokban a vallások-
ban meg ne bántódjanak." Szakály Ferenc. Magyar intézmények a török hódoltságban. (Társadalom 
és művelődéstörténeti tanulmányok 21.) Bp. 1997. 58. 

67 Holouics Flórián: Baranya a XVII. század elején. Dallos Miklós pécsi püspök jegyzete 1620-
ban. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1966. Pécs 1967. 173. 

68 A licenciátusok lelkipásztori szolgálatot ellátó katolikus világi férfiak voltak, akiknek a fel-
adata elsősorban a hitoktatás volt. Főleg a hódoltságban működtek, ahol a képzett papok hiánya mi-
att nagy szerepük volt a hitélet fenntartásában. Jogi helyzetüket a 1628. évi nagyszombati püspöki 
tanácskozás rendezte. Molnár A.: Jezsuiták i. m. 46. Tevékenységükre 1. Juhász Kálmán: A licen-
ciátusi intézmény Magyarországon. Bp. 1921, ill. legújabban: Dénesi Tamás: Licenciátusok a veszp-
rémi egyházmegyében. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. Szerk. S. Lackovits Emőke -
Mészáros Veronika. Veszprém 2004. 51-68. 

69 Fricsy Ádám: A pécsi jezsuita misszió történetéből (1612-1686). Baranya 4. (1991: 1-2. sz.) 144. 
70 Molnár A.: Jezsuiták i. m. 45-51. 
11 Fricsy Adám: Pécs a XVII. század derekán Vinkoyics Benedek pécsi püspök 1639-es relációja. 

Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1984. Pécs 1985. 200. Horváth János 1594-ben született Ljuto-
merben. Magyarul, horvátul, latinul és németül is beszélt. Molnár A.: Jezsuiták i. m. 58, ill. további 
életrajzi adatait 1. Lukács, L.: Catalogi i. m. 625. 

72 Molnár A. : Jezsuiták i. m. 58. A pécsi misszió jelentőségére további bizonyíték, hogy innen 
alapították meg a gyöngyösi rezidenciájukat 1633-ban. 



1634. április 24-én papi gyűlést hívott össze, ahol kihirdették az előző évi nagy-
szombati zsinat határozatait.73 Ezzel a Tridentinum egy újabb jelentős követel-
ménye, az egyházmegyei zsinat megtartása valósult meg az egyházmegyében, 
igaz nem a püspök vezetésével, és nem rendszeresen, hiszen a következő gyű-
lésre csupán 1714-ben került sor. 

Egy további újdonságról is kell szólnunk, ez pedig a püspöki vizitációk kö-
telezettsége, amely szintén a Tridenti Zsinat határozatai között szerepelt. En-
nek lényege, hogy a püspöknek rendszeresen végig kell látogatni a rábízott egy-
házmegye plébániáit, és tájékozódnia kell azok állapotáról. Erre a 17. század-
ban többször is volt példa, ám ennek ellenére nem tekintjük a katolikus meg-
újulás újabb állomásának, ezek ugyanis a Szentszék által támogatott apostoli 
misszióspüspökök nevéhez fűződtek, így inkább a térség speciális helyzetére 
vetnek fényt.74 A pápai udvar által megbízott misszióspüspökök megjelenése 
ugyanis komoly hatásköri vitákhoz vezetett a pécsi püspök helynökeiként tevé-
kenykedő jezsuiták és a ferencesek között. Ebből következően a hódoltsági 
missziók hatósugara csupán az egyházmegye határáig terjedt, a misszióspüs-
pöknek a plébániák feletti joghatóság nem volt, legfeljebb csak bérmáltatha-
tott. E tevékenység miatt a pécsi jezsuiták mégis rá voltak utalva a városban 
időnként megforduló püspökökre, akik kiszolgáltatták a bérmálás szentségét és 
pappá szentelték a jezsuita diákokat.75 A 17. század folyamán legalább hét alka-
lommal fordultak meg misszióspüspökök az egyházmegye területén, akiknek a 
látogatása minden esetben nagy tömegeket vonzott, és számos — hitéletében 
magára hagyott — embernek szinte az egyedüli kapcsolatot jelentette az egy-
házzal.76 A vizitációkról szóló feljegyzések szerint ezrek éltek a bérmálkozás le-
hetőségével, és váltak ezen aktus alapján valóban a katolikus egyház tagjává. 
Ez különösen fontos mozzanat a felekezetszerveződés folyamatában egy olyan 
közegben, ahol az egyházi infrastruktúra hiánya miatt a falusi népesség köré-
ben egy protestáns prédikátor vagy egy katolikus misszionárius felbukkanása 
ugyanakkora jelentőséggel bírt. Mindezek ellenére e vizitációkat csak áttétele-
sen tar that juk számon az egyházmegye kezdeti konszolidációs tényezőiként. 

A fent vázolt elemek együttes hatására a katolikus vallás már a török hódolt-
ság utolsó évtizedeiben expanzióba kezdett a térségben. A pécsi jezsuita misszió 
vonzáskörzetében működő plébániákról 17. századi adataink vannak Vázsnok, 
Vaszar, Mindszent, Hetvehely, Nagyboda, Kővágószőlős, Bicsérd, Hosszúhetény, 
Hird, Berkesd, Bogád, Szebény, Szekcső, valamint a Drávaszögben fekvő Izsép és 
Lőcs falvakban.77 Ebből kitűnik, hogy a katolikus felekezeti továbbélés színterei a 
szerzetesi missziók és a licenciátusok által vezetett kontinuus magyar és beköltöző 
délszláv közösségek voltak, amelyeknek a száma gyorsan nőtt. 1689-ben Baranya 

,:t Molnár Antal. Püspökök, barátok, parasztok. Fejezetek a szegedi ferencesek török kori törté-
netéből. (METEM Könyvek 41.) Bp. 2003. 22. 

74 A hódoltsági missziószervezésre 1. Molnár Antal e tanulmányban már hivatkozott munkáit, 
ill. Uő: A katolikus egyház intézményrendszere a hódolt Magyarországon. In: A pécsi egyházmegye a 
17-18. században i. m. 7-18. 

75 Molnár A.: Jezsuiták i. m. 101. 
76 Pontos adatokkal és további szakirodalommal Uo. 
77 Molnár A.: Jezsuiták i. m. 204. 



127 településéből 51 volt katolikus, 31 ortodox, a maradék pedig valamely pro-
testáns felekezet híve.78 

Nagyobb katolikus központok azonban ekkor még egyenetlenül, viszony-
lag elszórtan helyezkedtek el. A legnagyobb természetesen maga Pécs, és körü-
lötte sűrűbben az erősebb közösségek, így Hosszúhetény, Kővágószőlős és Bi-
csérd voltak.79 Ezek közös jellemzője, hogy magyarok lakták, és már a török aló-
li felszabadulás előtt jezsuiták pasztorálták,80 akiknek sok esetben licenciá-
tusok segítettek.81 Egy másik tömb terült el Pécs és Mohács között, például Né-
meti és Szalánta,82 valamint Szemely83 településekkel, ahol már többnyire dél-
szláv katolikusok laktak a felszabadító háború idején.84 

Konszolidáció a török alóli felszabadulás utáni évtizedekben 

A egyházmegye felszabadulása és a pécsi püspök visszaköltözése új helyze-
tet teremtett a katolikus megújulás számára, mert ettől kezdve nyílt lehetőség 
a térség valódi, fokozatos konszolidációjára. Radanay Mátyás Ignác pécsi püs-
pök ( 1687-1703)85 volt az első, aki a plébániák alapításában látta az egyházme-
gye megújításának a kulcsát.86 Ehhez első lépésben az egyházi birtokok vissza-

Tímár György. A pécsi provizoriátus faluösszeírásainak a török időkre vonatkozó feljegyzései 
(1695, 1696). In: Baranyai Helytörténetírás 1982. Pécs 1983. 47-104. 

79 Molnár A.: Jezsuiták i. m. 33. Az 1738. évi vizita Bicsérdnél megjegyezte, hogy lakói a török 
időkben is megtartották a katolikus ünnepeket. „Festa decretalia observant, et alias etiam moribus 
bene christianis praediti sunt quos etiam sub jugo turcico una cum salvifica religione illibate reti-
nuerunt." Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 49. Az itteni katolikus közösségnek az a Pap Dávid 
licenciátus volt a híres vezetője a 17. század első évtizedeiben, akinek a híre még a Felső-Magyaror-
szágra is eljutott. Holovics F.: Baranya i. m. 173., idézte már: Molnár A.: Jezsuiták i. m. 45. 

80 Brüsztle szerint Hosszúhetény első lelkipásztora Joannes Prentaller jezsuita páter volt. Brüsztle, 
J.: Recensio i. m. III. 85. Az ő neve azonban nem szerepel a pécsi jezsuita misszió tagjai között. Molnár 
A:. Jezsuiták i. m. 163-166. Első említése 1686-ban történt, ekkor a Mindenszentek templomának plébá-
nosaként jegyezték fel. Brüsztle, J. : Recensio i. m. I. 33. A jezsuiták hetényi működésére ennek ellenére 
van bizonyíték, hiszen a felszabadulás idején már birtokaik között említettek egy szőlőbirtokot, és ezen 
felül az övék volt egy malomban az őrlési jog is. Molnár A. : Jezsuiták i. m. 68. 

81 A licenciátusok jelentőségét mutatja, hogy 1697-ben három kanonok, hat világi pap és a különbö-
ző szerzetesek mellett 25-30 licenciátus dolgozott a pécsi egyházmegyében. Taksonyi József: Adatok Ba-
ranya megye és Pécs XVI-XVII. sz. történetéhez. A „Pécsi Memoriale". In: Baranyai Helytörténetírás 
1972. Pécs 1973. 140-142. 1714-ben hét licenciátus jelent meg a zsinaton. Szerepüket jól mutatja forrá-
sokban többször előforduló elnevezésük: „licenciati plebani". Koller, J.: História i. m. 225-226. A plébáno-
sok számának gyarapodásával viszont jelentőségük folyamatosai1 csökkent a 18. században. 

82 Németi lakói Boszniából költöztek át. Timár Gy.: A pécsi provizorátus i. m. 60-61.; Szalántán 
még 1729-ben is használtak egy „dalmát nyelvű" Evangéliumot. Merényi F.: Domsics i. m. 75. 

83 Timár Gy.: A pécsi provizorátus i. m. 80. 
84 1696-ban a baranyai provizorátus 127 települése közül 40-ben laktak délszlávok. Uo., ill. az 

adatot idézte már: Benda Kálmán: Unitáriusok a hódoltság-kori Dél-Baranyában. Baranya 6. (1990: 
1-2. sz.) 94. 

85 A kinevezése körüli helyzetre: Babies András: Radanay Mátyás pécsi püspök kinevezése. In: 
Regnum 4 (1937) 187-205. Pályafutására legújabban: Fricsy Adám: A török utáni első pécsi püspök, 
Radanay Mátyás Ignác. In: A Pécsi Egyházmegye schematizmusa 1991. Szerk. Uő. Pécs 1991. 87-99.; 
Odor Imre: A hódoltság utáni Pécs „harcias-hitvédő" püspökének megpróbáltatásai: Radanay Mátyás 
Ignác (1687-1703). In: A pécsi egyházmegye a 17-18. században i. m. 92-117. 

86 Ennek érdekében már 1689-ben kezdeményezte egy helyi zsinat összehívását. Merényi F.: 
Domsics i. m. 17. 



szerzésére volt szükség, az ezzel kapcsolatos pereknek azonban csak I. Lipót ki-
rály 1703-ban tett nova donatiója vetett véget.87 Ezért a püspök lehetőségei 
mindvégig korlátozottak voltak,88 ám így is fontos szerepet játszott az egyház-
megye üjkori megszervezésében. Radanay az elsődleges feladatának a püspök-
város egyházi infrastruktúrájának megteremtését tartotta,89 és ebben főleg a 
visszaköltöző szerzetesrendekre támaszkodott. 1686 és 1703 között a már mű-
ködő jezsuiták mellett megjelentek a ferencesek, domonkosok és pálosok is.90 

Radanay 1687-ben újraalapította a Pécs plébániatemplomának számító, a város 
falain kívül fekvő, Mindenszentek tiszteletére szentelt egyházat, a következő 
évben pedig elkészült a Pécs-Szabolcsban álló Magyarok Nagyasszonya, vala-
mint a jezsuiták által gondozott pécs-ürögi templom. 1697-ben a pestistől való 
megmenekülés miatti hálából a város lakossága saját erejéből felépítette a 
pécs-havihegyi kegykápolnát,91 amely hamarosan regionális zarándokközpont-
tá vált, miként a pálosok által igazgatott, Pécstől északra található Szentkút,92 

valamint a várostól távolabb található, ám az egyházmegye szempontjából kü-
lönösen fontos ferences kegyhely, Máriagyűd is.93 

Pécs mellett az egyházmegye más településein is a szerzetesrendek segí-
tettek a katolikus infrastruktúra újjáélesztésében. A 17. századi múltra vissza-
tekintő mohácsi ferences misszió mellett — ahol a ladiszlaita és bosnyák rend-
tartomány egyaránt jelen volt —, Dunaföldvár, Siklós, Simontornya és Sziget-
vár mezővárosok ferences kolostorait említhetjük meg, míg a jezsuiták Sziget-
váron alapítottak újabb rezidenciát.94 Ebből kiderül, hogy Pécs után a népesebb 

87 Tímár György: A Pécsi Egyházmegye birtokainak restaurálása 1703-ban. In: Népek együtt-
élése Dél-Pannóniában i. m. 573-585. 

88 Radanay állandó konfliktusban állt a világi közigazgatás képviselőivel, törekvéseinek egyálta-
lán nem volt meg sem a személyi feltétele, sem az anyagi alapja. Radanay és az Udvari Kamara viszá-
lyára 1. Babies András: A kamarai igazgatás Pécs városában. Pécs 1937. 

89 Pécs szakrális térszerkezetének kiépítésére 1. Tímár György. Pécs területén lévő plébániák és 
lelkészségek, valamint a hozzájuk tartozó templomok és kápolnák a török hódoltság óta. In: Madas 
József Emlékkonferencia (2002. április 16-17.) válogatott előadásai. Szerk. Font Márta - Vargha De-
zső. (Tanulmányok Pécs történetéből 15.) Pécs 2003. 47-67. 

90 Tanulmányunkban nem foglalkozunk külön a szerzetesrendeknek a konszolidációban betöl-
tött szerepével, csupán érintőlegesen említjük. A szerzetesrendek visszatelepülésére bőséges szakiro-
dalommal 1. Siptár Dániel: A felszabadító háborúk után megtelepedett szerzetesi közösségek a Dél-
Dunántúlon. In: Katolikus megújulás, és a barokk reorganizáció Magyarországon i. m. (Megjelenés 
alatt). Ezúton köszönjük a szerzőnek, hogy használhattuk kéziratát megjelenése előtt. 

91 Hal Pál: P Ullmann domonkos levele a pécsi Havihegyi kápolna építése ügyében 1709-ben. 
In: Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 1. (1947: 1. sz.) 71-74., Bőgner Miklós - Lőrincz Sándor -
Platthy István: Havihegyi búcsúskönyv. Pécs 1997. 

92 Tüskés Gábor - Knapp Éva: Népi vallásosság Magyarországon a 17-18. században. Bp. 2001. 79. 
93 A hatalmas szakirodalomból itt csak kettőt idézünk: Ángyán Aurél: A gyűdi kegyhely a törté-

nelmi események forgatagában. Gyűd 1930. és Barna Gábor: Máriagyűd: magyarok, németek, dél-
szlávok búcsújáró helye. In: A III. magyar-jugoszláv folklór konferencia előadásai 2. Bp., 1987. no-
vember 2-3. Szerk. Kiss Mária. (Folklór és tradíció VI.) Bp. 1988. 67-82. 

94 Az egyházmegye történetéről készült legújabb Összefoglalás — valószínűleg az 1981. évi 
schematizmus alapján — megemlíti, hogy 1699-ben Pakson is megtelepedtek a ferencesek. Horváth 
István: A török utáni újjáépítés évtizedei. In: A Pécsi Egyházmegye ezer éve 1009-2009. Szerk. Sümegi 
József. Pécs 2008. 89. és A Pécsi Egyházmegye schematizmusa 1981. i. m. 241. - erre azonban nem ke-
rült elő ez ideig konkrét forrás. A plébániatemplomot 1722-ben kezdték el felújítani, és az egyetlen ko-
rábbi adat ezzel kapcsolatban, hogy harangját még Radanay püspök szentelte fel. „...campanula pendet 



mezővárosok népességére koncentrált a katolikus egyház a felszabadulást kö-
vető első esztendőkben. 

A meginduló újjáépítés legnagyobb újdonsága azonban az volt, hogy a vá-
rosias települések mellett a falvakban is felhasználták a plébánia intézményét a 
térség konszolidációjában, és mind az egyház, mind a közösségek igyekeztek 
minél előbb plébániai státusba jut tatni templomaikat, illetve állandó lelkipász-
tort szerződtetni gondozásukra. Lehetőség szerint e munka során is figyelembe 
vették a hódoltság korában kialakult adottságokat. A 17. században működő 
plébániák közül több megélte a század végét: Vázsnokon, Vaszarban, Mind-
szenten, Kővágószőlősőn például 1692-ben licenciátus működött,95 míg Hosszú-
hetényben Radanay püspök 1689-ben újraalapította a plébániát. Ennek pontos 
aktusáról sajnos nincsenek ismereteink. Normális körülmények között ugyanis 
a plébánia jogszerű betöltéséhez három dologra volt szükség: a földesúr prae-
sentiójára, a püspök confirmatiójára és az esperes vagy főesperes introductió-
jára.96 Ezekből azonban vajmi kevés valósulhatott meg, nem tudunk sem új plé-
bános kihelyezéséről, sem a templom konszekrációjáról. A korai alapítások ese-
tében inkább csak a plébániajelleg megerősítéséről lehetett szó, amely során 
tisztázhatták a plébánosnak járó jövedelmeket.97 Mivel eddig csupán Hetény 
kapcsán került elő olyan adat, amely a plébánia birtokjogának a törökkorban 
kontinuus továbbélését bizonyítja, ez alapján nem véletlen az itteni megerősí-
tés korai dátuma.98 A világi plébánosok égető hiányát mutat ja , hogy a domon-
kosok kapták meg a falut, és Verbőczy János egészen 1715-ig irányította a kö-
zösség életét.99 

1697-bŐl Hosszúhetény és Lőcs mellett Versend, Németi és Aranyos, vala-
mint Szemely plébánosának a nevét ismerjük,100 míg az itáliai származású Hor-
ka Leonard ekkor hagyta el Szabadszentkirályt és tért vissza szülőföldjére.101 

Ezek közül a délszlávok által lakott Versend, Németi, Lőcs és Szemely102 említé-
se nem meglepő, annál inkább magyarázatra szorul a többségében unitárius 
kisnemesek által lakott, kontinuus magyar falu, Szabadszentkirály,103 és az 
erős unitárius közösségéről híres Aranyos. 

benedicta quondam ab Illustrissimo Domino piae memoriae Matthia Radonay episcopo Quinque-
Ecclesiensis." PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 1. 

95 Timár Gy.: Patrocíniumok Baranya i. m. 174-175, 183-184. 
96 Vö. Fazekas 1.: A győri egyházmegye i. m. 119. 
97 Molnár Antal szíves szóbeli közlése. 
98 A plébániának volt két szőlője, amelyeket Kereszt István és Csonka Márton művelt, de mivel a 

török időkig az egyházé volt, ezért senki nem idegenítheti el, így ezek után tizeddel tartoznak. „Habetur 
praeterea vinea in superíori monte, quam his recenter evolutis temporibus excoluit Stephanus Kereszt, 
item alia in eodem promontorio per Martinum Csonka exculta; quia vera tempore adhuc turcico aere 
parochiano comparate exstiterant, et nihil ab ecclesia avelli possit, ordinatum est: ut ex iis suprascriptis 
duabus vineis loci parocho decima pendatur." Brüsztle, J.: Recensio i. m. III. 81-82. 

99 Uo. 87. 
100 1696-ban Mérey Mihály szekszárdi apát kezdeményezésére az itteni mezővárosban szervezték 

újjá a plébániát, ez azonban ekkor nem tartozott a pécsi püspök joghatósága alá. Uo. IV 314-315. 
101 Taksonyi J.: Adatok i. m. 140-142. 
102 Már a török időkben is katolikus délszlávok lakták. Timár Gy.: Pécsi provizorátus i. m. 80. 
103 17. századi történetére 1. Szentkirályi István: A szabadszentkirályiak nemessége. A Pécs-

Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője 4. (1911) 149-151. 



A két település kiemelése összhangban volt Radanay püspök sok esetben 
türelmetlen térítőmunkájával, aki a szívügyének tekintette az egyházmegye te-
rületén élő ortodoxok és protestánsok átkeresztelését. Erőfeszítéseit siker ko-
ronázta,104 hiszen 1689 után, rövid idő alatt 28 falut térített át a katolikus val-
lásra,105 az ortodoxokkal pedig rövid életű uniót hozott tető alá 1688 és 1692 kö-
zött.106 Az unitárius közösségek gyors megtörésében az is szerepet játszott, 
hogy nem volt püspökük, és négy legerősebb közösségük (Pellérd, Aranyos, 
Keszü és Egerág) is híján volt prédikátornak ezekben az években.107 Radanay 
ebben a munkában is szerzetesekre támaszkodott, különösen sokat köszönhe-
tett a jezsuita páter Bittevi Mihálynak,108 míg a templomuktól megfosztott 
pellérdi unitáriusokat Maróthy Mihály pálos szerzetes pasztorálta.109 A térítés 
dinamikájában két dolog bizonyosan szerepet játszott: az egyik, hogy az egyhá-
zi birtokokon a lehető leghamarabb kívánta Radanay elérni a vallási homogeni-
tást. Keszü és az oratóriumától megfosztott Sumony ezért vált az intenzív 
pasztoráció korai célállomásává.110 A másik, hogy Egerág, Aranyos és Pellérd 
katolikus birtokosainak valószínűleg nem volt ellenére, hogy unitárius jobbá-
gyai közé katolikus papot küldjenek téríteni.111 Utóbbiak révén a legerősebb 
unitárius központokat sikerült áttéríteni, ami magával vonta a kisebb közössé-
gek vallásváltását is. 

Radanay idejében az egyháznak nem csak a paphiánnyal, hanem az állan-
dó pénzzavarral is meg kellett küzdenie, így új templom építéséről alig van tu-
domásunk. Több esetben, például Pécsett és Szigetváron, a török mecseteket 
alakították át, máskor pedig, így Pellérden és Sumonyban, az unitáriusoktól el-
vett imaházat rendezték be a katolikus rítusnak megfelelően.112 A középkori 
eredettel bíró katolikus falvakban pedig változtatás és felújítás nélkül használ-
ták templomaikat, nincsen adatunk arra, hogy Radanay idejében bármiféle je-
lentősebb építkezés elkezdődött volna.113 

104 Az 1695-1696-ban készített összeírások alapján úgy tűnik-tűnhetne, hogy az unitárius fal-
vak teljes népessége áttért, ám a későbbi források ezt csak részben támasztják alá. Pellérden még 
1764-ben is tudunk idős áttérőkről. Briisztle, J.: Recensio i. m. IV 185. 

105 Benda K.: Unitáriusok i. m. 94. 
106 Az unió kérdésében napjainkig vitatott Radanay magatartása. Fricsy A.: A török utáni első 

i. m. 94-95. 
107 Uo. 92. Egerágon az 1695. évi összeírás készítői már csak katolikusokat jegyeztek fel. 

Timár Gy.: Pécsi provizorátus i. m. 89. 
1ÜM Radanay Bittevinek tulajdonította, hogy a környéken „44 oppida et pagi Romanae Ecclesiae 

sint asserti". Brüsztle, J. : Recensio i. m. III. 85 , idézte már Fricsy A.: A török utáni első i. m. 93. 
109 Brüsztle, J.: Recensio i. m. IV 191. 
110 Keszü a szeminárium birtoka lett az 1736. évi felosztást követően. Canonica Visitatio 1738-1742. 

i. m. 30. Sumony pedig a pécsi székesegyház kezelésébe került. BML IV l.j. Ö 19. fol. 11. 
111 Pellérd és Aranyos ura Passardi Péter lett, aki kegyúrként 1711-ben a templomot újjáépí-

tette. „dicitur per Petrum Passardi genitorem mox fati vice-comitis (ti. Passárdi Pál) anno 1711. 
antiquis diruti templi fundamentis ex mera tegula cocta supraaedificata una cum, turri et sacristia 
sua..." Brüsztle, J.: Recensio i. m. IV 188. Egerág pedig a Pálffy család birtoka volt. Schematizmus 
1981. i. m. 197-198. 

112 1733-ban Túrony esetében konkrétan megjegyezték, hogy a templomot „ad normám eccle-
siarum catholicarum" alakították át. BML IV 1. j. Ö 19. fol. 21. 

113 Jellemző grre a pécsi székesegyház esete, ahol 1686 után csupán az altemplomot használ-
ták, egészen az 1710-es évekig, és csak a minimális, szükséges restaurációról vannak ismereteink. 



Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy 1686 után valóságos térí tőmunka 
vette kezdetét, és ebben a pécsi püspök legfőbb segítői a ferencesek, a jezsuiták 
és a pálosok voltak. Ez azonban komoly elvi problémákat vetett fel, hiszen a 
Tridentinum során átalakult egyházszervezetben a püspököknek a korábbinál 
nagyobb szerep jutott , és hatalmuk kiszélesítésének legfőbb akadályai éppen a 
szerzetesrendek, valamint a különböző jogcímek révén kiváltságolt, ún. exempt 
plébániák voltak. A helyzettel Radanay is tisztában volt, nem véletlenül írta 
1700-ban, hogy „magamnak az én pécsi püspökségemben kívántatának mostan 
háromszázhatvanhárom plébánosim, de hol vegyem, és mivel taníttassam".114 

Többet tenni azonban nem volt ereje ellene, és ezért a szerzetesek mellett még 
más egyházmegyék papjait is kénytelen volt alkalmazni, miként az a stratégiai 
fontosságú Egerágon is történt, ahol 1703-ban a zágrábi Kompár Krisztofor 
szervezte újjá a plébániát.115 

Ebbe a meginduló, lassú fejlődésbe szólt bele az 1703-ban kitört Rákóczi-
szabadságharc, amely szinte teljesen megsemmisítette az addigi eredményeket, 
és hosszú évekre megakasztotta a konszolidáció folyamatát.116 A többségében 
protestáns kuruc seregek és az ortodox rác szabadcsapatok állandó dúlása óriá-
si károkat okozott az egyházmegye területén élőknek. A szabadságharc végére 
így az egyházi insfrastruktúra csaknem rosszabb állapotba került, mint 1686-
ban volt; alig néhány plébánia élte túl a viharos évtizedeket. Hiába vannak ada-
tok például a pellérdi plébános, Morvay József folyamatos helyi jelenlétéről,117 

Stipkovich István János jezsuita páter 1704 és 1712 közötti szalántai szolgála-
táról,118 illetve Kazó András szabadszentkirályi plébánosról,119 az összkép még-
is siralmas. 

Radanay Mátyás Ignác tevékenységének legfőbb értéke így abban kere-
sendő, hogy az ő vezetésével tért vissza a pécsi püspök és udvara Pécsre, vala-
mint a visszafoglaló háborúkban meggyengült protestáns közösségek között si-
keresen szervezte a szerzetesek által végrehajtott missziókat. A kontinuus ka-
tolikus lakosság lelkigondozásában azonban szinte semmilyen előrelépés nem 
történt, a világi plébániahálózat személyi állománya és épületei alig fejlődtek. 
Ezek pedig nem írhatók csupán a rác- és kuruc-dúlások számlájára. A Tri-
dentinum által lefektetett alsószintű pasztorációt végző hálózat megszervezése 
így már nem Radanay, hanem utóda, Nesselrode Ferenc (1703-1732) pécsi püs-
pök feladata lett.120 

Boros László: A pécsi székesegyház a 18. században. (Művészettörténeti Füzetek 18.) Bp. 1985. 
16-17. 

114 Koller, J.: História i. m. VII. 185. 
115 Schematizmus 1981. i. m. 197. 
116 Az 1704. évi dunántúli hadjáratra 1. Bánkúti Imre: 1704: két hadsereg a Dél-Dunántúlon, két 

tragédia Pécsett. In: A pécsi egyházmegye a 17-18. században i. m. 48., Hoditika Antal: Négy egykorú 
jelentés az 1704. évi pécsi rácz dúlásról. A Magyar Történelmi Társulat 1932. dec. 4-i pécsi kirándulása 
alkalmából közrebocsátja Hodinka Antal. Pécs, é. n. 58.; Nagy Lajos: A kurucok és rácok pusztításai 
Baranya vármegyében 1704 elején. In: Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Pécs 1987. 67. 

117 Brüsztle, J.: Recensio i. m. IV 192. 
118 Uo. 508. 
119 Uo. 621. 
120 Modern életrajza napjainkig nem készült el. Pályájának legújabb rövid összefoglalása: Borsy 

Károly: Pécs püspökei a török idők után. Pécsi Szemle (2001: tavasz) 24-41. 



A konszolidáció második szakasza 1715 és 1732 között 

A fentiekben bemutatott , 1608 és 1714 közötti időszak — mérlegét tekint-
ve — inkább erőgyűjtésnek tűnik az azt követő néhány évtized viharos gyorsa-
sággal lezajlott építkezései előtt. A változás okai összetettek, az államitól egé-
szen a helyi érdekekig sok minden szerepet játszott benne. Nem is tudjuk és ta-
lán nem is célszerű egy konkrét időponthoz kötni, de csírái már a 18. század 
első éveiben megjelentek, és az 1710-es évek közepétől egyre több látható jel 
utalt a konszolidáció folyamatának megváltozására. 

Nesselrode püspök 1703. évi kinevezése már a megváltozott uralkodói 
egyházpolitikát jelezte, hiszen a vesztfáliai születésű, katonai és diplomáciai si-
kereket egyaránt elérő főúr fehérvári prépostként már komoly eredményeket 
tudott felmutatni az újjáépítés terén.121 Az új feladatok elvégzésére alkalma-
sabb, a barokk korban megváltozott püspökideálnak inkább megfelelő Nessel-
rode kinevezése nem egyedi eset,122 hasonló tendenciákat láthatunk a szomszé-
dos veszprémi egyházmegyében, ahol a kipróbált és máshol már bizonyított 
Volkra Ottó kinevezésével szintén nagy hangsúlyt helyeződött a plébániaháló-
zat fejlesztésére és a papképzés beindítására.123 Nem véletlen az sem, hogy a pé-
csi egyházmegyében Nesselrode valósította meg Radanay több évtizedes tervét, 
nevezetesen a felmerülő problémák megbeszélésére zsinatot hívott össze 1714-
ben.124 Ez egybevágott a Tridentben megfogalmazott — a püspökökkel szem-
ben támasztott — követeléssel, és új lendületet adott az egyházmegyei plébá-
niahálózat újjászervezéséhez. Ekkor rendezték a plébánosok és licenciátusok 
jogköreit és egymáshoz fűződő viszonyát, valamint megerősítették felettük a 
püspöki joghatóságot. Igényként megfogalmazódott az is, hogy minél jobb ké-
pességű plébánosokkal kell a konszolidációt elvégezni, és egy rendkívül fontos 
passzusban rendezték a plébánosok és licenciátusok vagyoni helyzetét és közös-
séggel szembeni kötelezettségeit is. Emellett külön foglalkoztak az anyaegyhá-
zakhoz kapcsolódó filiák pasztorálásával, és elrendelték, hogy a lelkipásztorok 
rendszeresen látogassák ezeket a helyeket, és segítsék az ott élőket.125 

A zsinatról fennmaradt dokumentumok következő fontos tanúsága a plé-
bániáknak a korábbi évekhez képest ugrásszerűen megnőtt száma. 1714-ből 
ugyanis már 19 működő plébániáról van tudomásunk, ami azért meglepő, mert 
a Rákóczi-szabadságharc és az ezzel szorosan együtt járó járványok126 1711-re 

121 Préposti tevékenységéről 1. Fényi Ottó: A székesfehérvári királyi bazilika és a préposti 
residentia a XVII. században. In: Székesfehérvár évszázadai 3. Török kor. Szerk. Kralovánszky 
Alán. Székesfehérvár 1977. 127-144., Baranyai Béláné: A két Nesselrode. In: Székesfehérvár évszá-
zadai 4. (1688-1848) Szerk. Kralovánszky Alán. Székesfehérvár 1979. 43-50. 

122 Püspöki működésére 1. Koller, J.\ História i. m. VII. 187-246. 
123 Volkra Ottó püspökségéről legújabban: Körmendy József: Gr. Volkra Ottó Ker. János veszp-

rémi püspök élete és munkássága 1665-1720. Veszprém 1995. 
124 „Siquidem nostra Dioecesis Quinque Ecclesiensis, ob diversas temporum injurias, non 

solum in salutari religionis orthodoxae cultu, verum etiam multoque magis in débita Parochiarum 
administratione, cura animarum, ac Parochorum necessaria Provisione, adeo disturbata et confusa 
videatur." A zsinat anyagát kiadta: Koller, J.: História i. m. VII. 220-242. 

125 „Tarn Parochus, quam Licenciatus debet frequenter suas Filiales Ecclesias, et pagos visi-
tare, eosque tam in publico, quam privato ea, quae ad salutem necessaria sunt.. ." Uo. 231. 

126 Vö. Nagy Lajos: Az 1710. és 1713. évi pécsi pestisjárvány. In: Baranyai Helytörténetírás 
1981. Pécs, 1982. 115-160. 



szinte teljesen megsemmisítették a már működő plébániákat. Ezért érdekes, 
hogy három évvel később Sziget, Pellérd, Pincehely, Kátoly, Vásárosdombó, Mind-
szent, Egerág, Szalánta, Görcsöny, Hosszúhetény, valamint az éppen ekkor újjá-
szervezett Beremend világi plébánosa megjelent Pécsett, és ismerjük a kővágó-
szőlősi Keszthelyi János, a szabadszentkirályi Kazó András, a lőcsi Lépi Pál, az 
izsépi Gyüresics Mátyás és az éppen akkor híveket kapó Tevel frissen kineve-
zett plébánosa, Heinrich Mack nevét is, akik távolmaradtak.127 E plébániák 
többségében már korábban is működött hosszabb-rövidebb ideig plébános vagy 
licenciátus128 - ezek közé tartozik az eddig külön nem említett Vásárosdombó, 
ahol utóbbi működésére már 1692-ből van adatunk,129 és 1709-től Roskoványi 
András plébános megjelenésével a középkori eredetű Szent Márton templom 
ténylegesen is plébániatemplomnak számított.130 

Néhány esetben viszont nem ismerjük az említett plébániák előzményeit, 
ilyen Görcsöny, Beremend, Pincehely és Tevel. Görcsöny a török időkben is la-
kott volt, 1699-ben rácok költöztek be Döbröközből, miután I. Lipót 1691-ben a 
szerb pátriárkának adományozta a települést.131 Valószínűleg éppen miattuk 
1702-ben I. Lipót már a pécsi jezsuitáknak adományozta a templomot, akik azt 
1713-ban illően fel is újították.132 Ebben az évben került ide Csepéncsy Sebes-
tyén József is, aki világi papként látta el a plébánosi teendőket, és ezzel az ak-
tussal került sor a plébánia újraalapítására.133 A másik három település külön-
böző világi nagybirtokokhoz tartozott: Beremend 1698-tól a Veterani család ke-
zében volt, amelynek tagjai a kezdeti időszakban tudatosan többnyire szerb te-
lepeseket költöztettek be a faluba.134 Ezért a Rákóczi-szabadságharc idején a 
kuruc csapatok feldúlták. Aki tudott elmenekült előlük, a legtöbben Tolnán ta-
láltak menedéket.135 1711 után a túlélők egy része visszaköltözött, ám a kegyúr 
telepítési politikája miatt Beremenden mind több katolikus sokác jelent meg, és 
1713-ban Spoljanics Fábián Sebestyén személyében plébánost is kapott a tele-
pülés.136 Pincehely az Esterházy család birtokai közé tartozó, gazdag mezőváros 

127 Ehhez hozzájön még, hogy a ferencesek továbbra is Simontornya, Siklós, Mohács, Budáról 
pedig a boszniai ferencesek Földvár népét pasztorálták. 

128 A fentebb említetteken túl ide soroljuk Kátolyt is, 1622-ből ugyanis van egy utalás az itteni 
plébániára, amelyet ekkor magának kért Don Simone Matkovich mohácsi plébános. Molnár Antal. 
A kalocsai érsekség a török korban. In: Uő: Tanulmányok az alföldi katolicizmus török kori törté-
netéhez. Bp. 2004. 55. 

129 Timár Gy.: Patrocíniumok Baranya i. m. 183. 
130 Roskoványi előtt betöltetlen volt e tisztség, mert őmaga „curam deserti gregis in Vásáros-

dombó suscipiens" érkezett. Brüsztle, J.: Recensio i. m. IV 788. 
131 Dujmou Milán: A szerb ortodox egyház helyzete Baranyában az 1690-es években. In: A pécsi 

egyházmegye a 17-18. században i. m. 130.; Szilágyi Mihály: Az újratelepülő Tolna megye 1710-1720. 
In: Tanulmányok Tolna megye történetéből. X. Szerk. K. Balog János. Szekszárd 1983. 50. 

132 Schematizmus 1981. i. m. 173. 
133 Brüsztle, J.: Recensio i. m. II. 722. 
134 Szita László: Beremend története a XVII. századtól. In: Beremend és környéke. II. Szerk. 

Gilbert Csaba. Beremend 1997. 80. 
135 Uo. 83. 
136 Bár van arra utalás, hogy már a század elején volt plébánosa a közösségnek Szokolovich Mi-

hály személyében, ám őt 1704 márciusában rác katonák meggyilkolták, és tényleges működésére 
nincsen adatunk. Utána 1714-ig nem volt utódja, 1711-1713 között Lőcs plébánosa látta el a falut. 
Brüsztle, J.: Recensio i. m. II. 195-196.; Merényi F.: Domsics i. m. 16. 



volt, ahol a 17. század végéig rác garnizon állomásozott, ám miután ők a várme-
gyei terhek elől elköltöztek, 1695-től fokozatosan magyarok foglalták el helyü-
ket.137 Kiemelt jelentősége ellenére — 1717-től a rohonci zsidók egy állandó ko-
lóniája is megtelepedett a városban138 —, az egyházi infrastruktúra kiépítésére 
a kegyúr nem fordított különösebb figyelmet, továbbra is a Kapos-folyó szige-
tén álló, egykori török mecsetet használták a hívek, és Strupi György plébános 
tevékenységére is csupán 1714-ből van az első adatunk.139 Végül a Dőry család-
hoz tartozó Tevelre szintén rácok költöztek 1699 után, ám a szabadságharc ide-
jén elnéptelenedett a falu.140 A település újkori története így csak 1712-ben kez-
dődött, amikor Dőry László hívására német telepesek költöztek be, és felépítet-
ték első, vályogból készült templomukat.141 Első plébánosuk, Heinrich Mack 
volt, aki Dél-Németországból érkezett a hívekkel, és 1718-ig, Nádasdra való át-
költözéséig pasztorálta őket.142 

Mindezekből megállapítható, hogy 1714-ig a plébániaalapítások mecha-
nizmusa különösebben nem változott, a Radanay püspök idejében már megfi-
gyelt módon továbbra is inkább a más vallásúak — elsősorban az ortodoxok — 
megtérítésének szándékával hoztak létre újabb anyaegyházakat, és nem a szín-
katolikus közösségek lelki igényeit próbálták kielégíteni. Újdonságot csupán az 
jelentett, hogy a birtokrestauráció révén a világi kegyurak is egyre aktívabban 
vállaltak szerepet az egyházi infrastruktúra alapjainak megteremtésében. Te-
vel példája viszont már a konszolidáció második fázisának nyitányát is jelzi, ne-
vezetesen amikor a kívülről — elsősorban német nyelvterületről — érkező tele-
pesek magukkal „hozták" az állandó helyi egyházi jelenlét igényét, és ezzel di-
namizálták a lokális egyházi infrastruktúra kiépítését. 

Ebből a néhány példából is kiderül, hogy a világi közigazgatás újjászerve-
zése szorosan együtt járt az egyházi reorganizációval. Ennek az első állomása 
egy licenciátus munkába állítása volt, de minden közösség törekedett arra, 
hogy állandó papja legyen, és temploma plébániává váljon. Ez a törekvés a tol-
nai egyházszervezet fejlődésén világosan látszik, hiszen itt néhány év múlva a 
licenciátusok által igazgatott egyházas helyek többségéből plébánia lett, igaz, 
nem mindegyikből, ezért érdemes megvizsgálnunk az egyházmegyében 1715 
után történő alapításokat is. 

Széken143 1716-ban Farkas János plébános odahelyezésével kezdődött meg 
a plébánia működése. Szék kiemelése teljesen logikus lépést jelentett, hiszen 
kontinuus település volt, több licenciátusát ismerjük, közülük Vácsi István a 
legtekintélyesebbek közé tartozott, templomát pedig a legrégebbinek tartották 
az egyházmegyében.144 A pécsi székesegyház birtokaként Domsics Mátyás ka-
nonok viselte gondját, alá tartoztak a magyar jobbágyok, míg a német betelepü-

137 Szilágyi M.\ Az újratelepülő Tolna i. m. 41. 
138 Uo. 59. 
139 Schematizmus 1981. i. m. 238. 
140 Szilágyi M.\ Az újratelepülő Tolna i. m. 50. 
141 Uo. 41. 
142 Brüsztle, J.\ Recensio i. m. IV 696. 
143 Ma Magyarszék. 
144 Merényi F.: Domsics i. m. 46. 



lők a később felállított papi szemináriumot szolgálták.145 1718-ban Bátaszéket 
emelte Jany Jakab apát plébánia rangjára, ám ennél sokkal fontosabb, hogy a 
következő évben Nádasd,146 Szakcs és Tamási egyháza is plébániává vált. 

Nádasd lakossága a hódoltság végén még többnyire református volt, és föl-
desura, a pécsi püspök ekkor még nem tudta áttéríteni őket.147 Erre először ak-
kor nyílt lehetőség, amikor 1718-ban Nesselrode püspök németeket telepített le 
a faluban. A plébánia alapítása ekkor bizonyíthatóan azzal járt, hogy az addig 
református kézen lévő, eredetileg Szent Imre tiszteletére emelt templomot újra-
szentelték. Az új jövevények Szent Kilián tiszteletét szerették volna ápolni,148 ám 
Nagy György plébános Szent István tiszteletére ajánlotta fel a templomot.149 En-
nek a konfliktusnak a következtében 1719-ben távozott a plébános, és a helyére 
az említett Heinrich Mack, addigi teveli lelkipásztor érkezett.150 A hívek és plé-
bános vitája tehát az előbbiek győzelmével ért véget, amikor egy, a nyelvüket és 
szokásaikat értő papot biztosított a számukra a püspök. Nádasd példája jól jel-
zi, hogy az egyház igyekezett a közösségek igényeit kielégíteni, és a lehető leg-
ritkábban vállalta fel a konfliktusokat velük szemben. Mecseknádasd és Ma-
gyarszék plébániának alapításából emellett az is kiderül, hogy az egyházi nagy-
birtok immár a püspökvároson kívül is igyekezett aktívan részt venni a konszo-
lidáció folyamatában, igaz, az egyre dinamikusabbá váló világi nagybirtok ered-
ményeit nem volt képes megközelíteni. Az itteni alapítások mögötti motivációk 
vizsgálata még árnyaltabb megállapításokat tesz lehetővé, ezért érdemes eze-
ket is röviden bemutatni. 

Szakcs a dombóvári uradalom részeként Esterházy birtok volt. A 18. szá-
zad elején szinte teljesen elnéptelenedett, a megmaradtak lelkigondozását a 
simontornyai ferencesek vállalták magukra.151 1714-től kezdve telepedtek le 
magyarok, de az 1720. évi összeírás szerint néhány rác,152 a Bohuss-féle vizita 
alapján pedig több horvát lakosa is volt.153 Középkori templomát romosnak ír-
ták le, helyette egy 1711-ben fából ácsolt, egyszerű templomban miséztek. Plé-
bániai rangra emelésének oka még nem teljesen tisztázott, de valószínűleg a vi-
lági uradalom megszervezésével függött össze, a dombóvári esperesi kerületben 
ugyanis egyetlen plébánia sem működött korábban, ezért égető szükség lehe-
tett ennek megalapítása. A sietséget jelzi, hogy az anyagi infrastruktúrában 

145 Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 213. 
146 Ma Mecseknádasd. 
147 Mecseknádasd 18. századi történetére 1. Lantosné Imre Mária-. Adatok Mecseknádasd 18. 

századi népességének alakulásához. In: Baranyai Helytörténetírás 1978. Pécs 1979. 371-397. A ko-
rai térítés kudarcára: Fricsy A.: A török utáni első i. m. 93. 

148 Szent Kilián tiszteletére 1. Klaus Wittstadt: Sankt Kilian. Leben - Martyrium - Wirkung. 
Würzburg 1984.; Würzburger Diözesan - Geschichtsblätter. 51. St. Kilian. Schrifttumsverzeichnis 
zu Martyrium und Kult der Frankenapostel und zur Gründung des Bistums Würzburg. Hrsg. 
Ludwig K. Walter. Würzburg 1989. 5-453. 

149 Timár Gy.: Patrocíniumok Baranya i. m. 162-163. 
150 Brüsztle, J.: Recensio i. m. III. 879. 
151 Brüsztle, J.: Recensio i. m. IV 493. 
152 Szilágyi M.: Az újratelepülő Tolna i. m. 42. 
153 Schematizmus 1981. i. m. 231. 



nem következett be változás, és Vereskovics István Antal plébánost sem nem 
iktatták be, és nem nevezték ki a plébánia élére.154 

A tamási plébánia megalapítása szintén a világi nagybirtok konszolidáció-
jával függött össze, hiszen uradalmi központ volt, ahová már nagyon korán, a 
század elején magyarokat telepített le Esterházy Pál nádor. A korábban ott élő 
rácok 1705-ben elhagyták a települést, helyükre a Dunántúlról katolikus ma-
gyarok költöztek be nagy számban.155 Nekik köszönhetően az 1710-es évek vé-
gére szinte teljesen katolikussá vált a mezőváros.156 A közösség ekkor a közép-
kori, eléggé romos templomot használta, azaz az egyházi infrastruktúra is lehe-
tővé tette volna a plébánia korábbi alapítását. Ez azonban valamilyen okból el-
húzódott, és csak Győri Mátyás idehelyezésével történt meg 1719 áprilisában.157 

Személyében egy jól képzett, komoly tapasztalattal bíró plébános kezdte meg a 
közösség megszervezését, akit még ebben az évben kineveztek az újonnan szer-
vezett tamási esperesség élére.158 Az ő irányításával vette kezdetét az ú j plébá-
niatemplom építése, amelyet 1720-ban az Angyalok Királynéja tiszteletére szen-
teltek fel.159 Ennek költségeihez a város és a vármegye kisebb összegekkel járult 
hozzá, ám nagy részét a hívek adakozásából finanszírozták. Esterházy viszont 
nem élt kegyúri jogaival, és nem támogatta az új templom felépítését.160 Ebből 
világosan kiderül, hogy az itteni plébánia megalapítása egyértelműen a közös-
ség, a megfelelő képességű plébános, és Nesselrode püspök akaratán múlt, nem 
a világi kegyúr kezdeményezte azt. Ennek ellenére Tamási megtartotta kiemelt 
helyét, és a következő években Domsics Mátyás, majd Fonyó Sándor személyé-
ben kitűnő lelkipásztorok folytatták Győri munkáját. 

Tamási példája jól mutat ja a konszolidációs folyamat újabb szakaszát: a 
közösségek az egyházi személy állandó jelenléte mellett arra is törekedtek, 
hogy megfelelő infrastruktúrát alakítsanak ki. Meglévő templomaikat elkezd-
ték felújítani, vagy — ahogy ez Tamási esetében történt — új építésébe fogtak. 
A következő két évtizedben többnyire vályogból és nádból készültek ezek az 
épületek, ezért nem bizonyultak állandóknak.161 Az 1740-es évektől kezdve fo-
kozatosan átépítették ezeket is,162 és a ma látható barokk templomok a század 
második felében nyerték el formájukat. Ez azonban már a megújulás harmadik 
fázisát jelentette, így túlmutat tanulmányunk keretein. 

154 „Ne investitus neque installatus fuit." Brüsztle, J.\ Recensio i. m. IV 496. 
155 Szilágyi M.\ Az újratelepülő Tolna i. m. 42. 
156 i742-ben a település 2450 lakosából mindössze négy volt református, három pedig evangéli-

kus. Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 282. 
157 Brüsztle, J.: Recensio i. m. IV 680. 
158 Uo. Győri precizitását jelzi, hogy az anyakönyveket ő kezdte el vezetni a plébánián. Sche-

matizmus 1981. i. m. 181. 
159 Uo. 239. 
160 Az elutasítás körülményeire 1. Brüsztle, J. : Recensio i. m. IV 676. 
161 Az egyházmegyében található templomok építésének 18. századi folyamatát a közeljövőben 

külön tanulmányban készülünk feldolgozni. 
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évekre teljesen tönkrement a templom, ezért 1745-ben majdnem teljesen fel kellett újítani. Geosits 
Lajos: A beremendi plébánia története. Siklós 1909. 4. 



Az 1720-ban alapított Beremend, Szekcső és Szentlőrinc esetei jelzik, 
hogy a tamási templomépítés nem elszigetelt jelenség volt, hanem egy új folya-
mat kezdete. Szekcsőn már 1716-ban állt egy fából és sárból készült temp-
lom,163 a szentlőrinci templomot 1718-ban építették,164 Beremend középkori 
templomát pedig egy évvel később kezdték felújítani.165 Mindhárom plébánia 
alapításának tanulságos az oka, ezért érdemes külön-külön szemügyre venni 
őket. Szekcsőt I. Lipót 1691. június 27-én Arsenije Cernojevíc szerb pátriárká-
nak adományozta (a baranyai Görcsönnyel együtt), így ez lett a magyarországi 
szerb ortodox egyház egyik központja.166 A kisebbségbe került magyarság paszto-
rálását a mohácsi plébános végezte. Az ő tevékenysége és a kicsiny templom épí-
tése összefügghetett azzal, hogy 1721 előtt valamikor Kövér Pál és Márffy József 
szerezték meg az uradalom egy részét.167 A plébánia alapításának okaként mégis 
az itt székelő szerb püspök elleni aktív fellépésnek és az ortodox lakosság áttérí-
tésének szándékát látjuk, így korántsem véletlen, hogy Kapucsy György általá-
nos helynök nevezte ki Horvátovics Ferencet,168 azaz ebben az esetben a régi me-
chanizmusok továbbéléséről beszélhetünk. 

Beremenden szolgált már plébános Spoljarics Sebestyén személyében, ám 
1715-ben történő eltávozása után évekig betöltetlen maradt tisztsége.169 Utóda, 
Verchkovich István alatt kezdte el a kegyúr, Veterani János170 újjáépíteni a kö-
zépkori alapokon a templomot.171 Elhatározásában bizonyára szerepet játszott, 
hogy éppen ezekben az években a telepítéseknek köszönhetően a település lé-
lekszáma megduplázódott, és a sokácok mellett magyar és német családok is ér-
keztek, akiknek megtartása fontos volt a földesúr számára.172 A templom elké-
szülte után került Geszics Antal a plébániára, miután a püspök szóban megbíz-
ta a plébánia igazgatásával.173 Itt tehát csupán többszöri próbálkozás után, a 
kegyúr és a püspök együttes erőfeszítéseinek köszönhetően jött létre állandó 
plébánia.174 

163 Merényi F.: Domsics i. m. 91. 
164 Uo. 62. 
165 Brüsztle, J.: Recensio i. m. II. 192. 
166 Dujmov M.: A szerb ortodox i. m. 130. 
167 Brüsztle, J.: Recensio i. m. II. 528. 
168 Uo. 533. 
169 Brüsztle öt évről ír. Uo. 196. Ennek ellentmond, hogy 1718-ban Stephanus Verchkovichot 

Beremend plébánosaként említették. Pécsi Káptalani Levéltár (a továbbiakban PKL); Magánlevél-
tár (ML) Fasc. 156. Plébánosi jegyzék 1718. fol. 2. 

170 Geosits L.\ A beremendi plébánia i. m. 4. 20 évvel később a vizita Julius Veteraninak tulaj-
donítja a templom újjáépítését. Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 119. 

171 BML IY1. j. Ö 19. 53. Veterani 1715-ben Dárda templomának felújításába is belefogott, és 
1718-ban el is készült. A lelkipásztori szolgálatot a család káplánja végezte, állandó plébánost csak 
1726-ban kapott a település. A folytonosságot Mathias Wagner iskolamesterjelentette, aki 1720 és 
1733 között dolgozott itt. Brüsztle, J.: Recensio i. m. II. 442-443. 

172 Szita L.: Beremend története i. m. 82. 
173 „Anno 1720. mense Majo per jurisdictionem verbaliter concessam huic parochiae admo-

vetur non investitus, nec installatus." Brüsztle, J.: Recensio i. m. II. 196. 
174 Nem kizárt, hogy a beremendi templomot Luca di Natale belgrádi püspök szentelte fel, 

ahogy ezt a szintén Veterani-birtok Dárda esetében bizonyíthatóan megtette 1718-ban. Canonica 
Visitatio 1738-1742. i. m. 124. Ez jelentősen árnyalná a kegyúr és a püspök kapcsolatát, mert 
Nesselrode ellenséges gesztusként értékelte más püspöknek az ő egyházmegyéjében tett lépéseit. 



Szentlőrinc helyzete sok tekintetben megegyezett Beremendével. A 17. 
században még unitáriusok lakta település a Breuner család birtokába került, 
és Csonkamindszentről illetve Helesfáról próbálták pasztorálni, mivel nem volt 
plébániának alkalmas épülete.175 A falu határában álló középkori temploma 
üresen állt, a körülötte levő temetőt is a kacsótaiak használták.176 Az új templo-
mot Breuner Izabella Barbara Mária építtette fel a pécsi káptalan telkén enge-
dély nélkül, ezért a püspök és a káptalan együttesen tiltakozott az eljárás ellen. 
Nem is voltak hajlandóak a templom felszentelésére, ezt végül Luca di Natale 
belgrádi püspök végezte el.177 Pedig a grófnő gazdagon ellátta a templomot li-
turgikus felszereléssel, és bőkezűsége szinte példátlan volt ezekben az évek-
ben.178 Nem is nevezett ki plébánost Nesselrode püspök, csupán 1720 augusztu-
sában érkezett meg a településre Kumáni György, aki három éven át szolgált 
ezen a helyen. A plébánia helyzete majd Kucsera Jakab érkezésével vált igazán 
stabillá, akit Bakics Gábor általános helynök nevezett ki, és 1745-ben bekövet-
kezett haláláig dolgozott Szentlőrincen.179 

1720-tól kezdve a plébániaalapítások intenzitása felgyorsult. Majd min-
den évben két-három új anyaegyház jött létre. Ennek okai között egyaránt sze-
repelt az ekkor virágkorát élő német telepítés és a spontán migráció. Közös jel-
lemzőjük volt az építkezés,180 a hívek nagymértékű szerepvállalása,181 és az ál-
landó plébános megszerzésére való törekvés. Ez utóbbira a közbiztonság állapo-
ta miatt volt nagy szükség. Závod esetében jegyezték meg 1729-ben, hogy a 
Hőgyészről átjáró plébános nehezen tudta ellátni a feladatát.182 Ugyanez volt a 
helyzet a Tolna megyei Udvarinál, amelynek pasztorálása a pincehelyi plébános 
feladata volt, ám az út veszélyessége miatt ritkán járt ki.183 Emiatt a helyben 
lakó plébános, azaz a plébániai rang megszerzése különösen fontos volt a közös-
ségek számára. Ez Baranyában, az aprófalvas településszerkezet miatt kardi-
nális kérdés volt, de már a kezdeti évtizedekben is nehéz volt olyan falunak el-
jutni a plébánia rangjára, amely korábban nem volt az.184 Tolnában az egyes 
plébániákhoz nem, vagy csak egy-két filia tartozott, itt az egyházszervezés a te-
lepüléshálózat reorganizációjával együtt haladt. Ekkortól a püspökség is na-
gyobb hangsúlyt fektetett a plébánosok kinevezésére, és a jogi formulák mind 

175 Timár Gy.: Patrocíniumok Baranya i. m. 181. 
176 Merényi F. : Domsics i. m. 62. 
177 Uo. 
178 Uo. 63, valamint Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 60. 
179 Brüsztle, J.: Recensio i. m. IV 635-636. 
180 A templomépítések katalógusszerű felsorolását 1. Horváth I : A török utáni i. m. 95-97. 
181 Az 1733. évi összeírásokban gyakran feltüntették, hogy ki mennyi pénzt áldozott a temp-

lomra és a liturgikus felszerelésre. Ebből kiderül, hogy térségünkben ezekben az években nem be-
szélhetünk kizárólag a nagybirtokosok szerepéről a barokk újjáépítésben, hiszen a közösségek állták a 
költségek jelentős részét. A katolikus infrastruktúra kiépítésének motoija tehát a közösség áldozatvál-
lalása volt. Ennek részletesebb elemzését ugyancsak egy későbbi tanulmányban tervezzük. 

182 „Ecclesia haec adjuncta est Hőgyésziensi, cuius loci parocho incumbit spirituálé ministrare, sed 
ob distanciam loci non sine multis defectibus..." PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 21. 

183 „Communitas haec in spiritualibus adjecta est ecclesiae Pinczheliensi, cui tamen tam pro-
cul excurrere molestum, ac saepe etiam periculosum." Uo. 39. 

184 A települések közötti rivalizálásra 1. Köblény esetét. Borsy Judit: Köblény története a 
18-19. században. In: Köblény évszázadai. Szerk. Ódor Imre. Köblény 2001. 64-72. 



teljesebb betartására. Szerzetesekre már csak ideiglenesen tartottak igényt, 
amíg nem találtak megfelelő világi plébánost. Ez történt Kisszékely és Pince-
hely esetében is, ahol pap hiányában a simontornyai ferencesek pasztorálták az 
árván maradt gyülekezetet.185 

Az 1720-as években, az addig egyházi infrastruktúra nélkül álló területeken 
is elkezdődött a plébániák megszervezése. 1721-ben a püspöki birtok Szászvá-
ron, a kontinuus magyarsággal bíró Völgység központjában alapították újjá a 
plébániát,186 de itt — más egyházi birtokok templomaihoz hasonlóan — nem 
történt különösebb kegyúri építkezés. Az egyházmegye egyik legnagyobb temp-
lomának tar tot t épület továbbra is pusztult, a hívek 1724-ben egy sárból és fá-
ból készült kicsiny épületet emeltek.187 Ugyanekkor született az Esterházy-bir-
tok Nagykónyi plébániája is. A falu 1720-ban magyar-német vegyes lakosságú 
település volt, amelynek 1714-ből ismert licenciátusa, Horváth János még 1721-
ben is kántortanítóként működött. A közösség 1719-ben épített a középkori 
templom alapjaira fából egy új építményt, majd ennek elkészülte után Kapucsy 
György a Nagyszombatból frissen visszatért Újhelyi Mihályt nevezte ki plébá-
nosnak, aki azonnal elkezdte az anyakönyvek vezetését, és tizenhat évig szol-
gálta híveit.188 

Ezzel egy időben az 1718-ban még licenciátus irányításával működő tolnai 
közösségek közül189 is többen eljutottak odáig, hogy plébániát alapíthattak. 
1722-ben Ozora, 1725-ben Regöly, a következő esztendőben Apar, míg a vizsgált 
időszak legvégén, 1742-ben Értény kapta meg a mater rangot.190 Döbrököz, Kis-
székely, Diósberény és Bedegkér filiák maradtak, de ebben a két évtizedben itt 
is jelentős építkezések zajlottak.191 Az egyetlen kivétel Jovánca, amely 1729-ben 
még Szakály filiája volt, közben mindinkább eljelentéktélenedett, majd beol-
vadt Gyulajba, amelynek határait korábban még a jováncaiak művelték,192 ám 
1729-re a hívek kitatarozták a templomot, és erőfeszítéseiket siker koronázta, 
hiszen egy évvel később plébániává váltak.193 Hiába volt tehát Jovánca eredeti-
leg kedvezőbb helyzetben, a kontinuusság vagy a korai telepítés önmagában 
még nem jelentett hosszú távon előnyt. Ennél több kellett egy plébánia alapítá-

185 Kisszékely: „Ecclesia Kisszékelyiensis, alias materna, modo autem pastore carens modo 
provisorio Patribus Ordinis Sancti Francisci Simontornensibus commissa" PPL Canonica Visitatio, 
1729. Tolna megye, 40. Pincehely: „hinc viduata pastore modo provisorio Patribus Franciscanis 
Simontornyensibus commissa est ecclesia." Uo. 48. 

186 Érdekesség, hogy 1692-ben licenciátus szolgált itt, valamint még 1738-ban is őriztek a temp-
lomban egy Radanay által felszentelt zászlót, de az újraszentelt templom védőszentjét a középkori Ke-
resztelő Szent Jánosról Nagyboldogasszonyra keresztelték át. Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 
197-198. 

187 Merényi F.: Domsics i. m. 30. 
188 Brüsztle, J.: Recensio i. m. III. 363-364., Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 245-247. 
189 i7 i8-ban 12 Tolna megyei licenciátust írtak össze. Többek között Regöly, Jovánca, Értény, 

Bedegkér, Döbrököz, Ozora, Kisszékely, Berény (ma Diósberény) és Apar településeken. PKL ML 
Plébánosi jegyzék 1718. fol. 1. 

190 Mindegyik Esterházy-birtok. Értény és Bedeg helyzete logikus, Nagykónyi megalapítása 
után ideiglenesen lekerültek a napirendről, és annak filiái lettek. Schematizmus 1981. i. m. 236. 

191 Horváth /.: A török utáni i. m. 96. 
192 Szilágyi M.\ Az újratelepülő Tolna i. m. 40. 
193 Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 287. 



sához, leginkább olyan elkötelezett közösség, amely fontosnak érezte a plébá-
nos állandó jelenlétét és az egyházi infrastruktúra kínálta előnyöket. 

Ez magyarázza a német földről betelepülők révén újjáéledő azon falvak 
nagy számát, amelyek rövid idő alatt megszerezték a plébániával járó kiváltsá-
gokat. 1723-ban Hímesháza és Hőgyész, a következő évben Kakasd és Tolna, 
1725-ben Nagynyárád és Závod, 1727-ben Bonyhádvarasd, 1729-ben pedig Bi-
kái jutott el erre a rangra. Ráadásul e települések között szoros kapcsolat állt 
fenn, Nyárád plébánosa például Hőgyészről érkezett,194 és mindegyik közösség 
igyekezett mielőbb kiépíteni saját egyházi infrastruktúráját és megszerezni sze-
mélyi állományát.195 Ezekben a falvakban néhány év alatt kivétel nélkül templo-
mokat emeltek, és ezzel egy időben gondot fordítottak a plébániák és a tanítói la-
kások felépítésére is. Az 1720-as évek végére a magyar és délszláv etnikum mellett 
már németek alkották az egyházmegye katolikus lakosságát, és az utóbbiak nagy-
ban hozzájárultak az alsó fokú katolikus intézményhálózat megújulásához. 

Az 1730-as években véget ért a plébániák újjászervezésének nagy korszaka. 
Nesselrode püspök 1732-ben bekövetkezett halálakor már 57 plébánia működött 
az egyházmegyében, amelyek döntő többsége az ő idejében keletkezett. A fentebb 
említetteken túl ekkor jött létre a Jány Ferenc pécsváradi apát kezében levő Ber-
kesd és Versend,196 a Pállfy család kezében levő Babarcszőlős (1722),197 az addig 
Szigetvárhoz tartozó Lakócsa (1724), Magyarkeszi és Szakadát (1727), Kis-
asszonyfa (1728), a ferencesek által pasztorált Báta (1731), valamint Iregszemcse 
és 17. századi előzménnyel bíró Szebény (1732) plébániák.198 Ehhez képest szem-
betűnő, hogy a következő években egyetlen új anyaegyházat sem alapítottak, majd 
csak Berényi Zsigmond püspök (1739-1748) kinevezése után,199 1740-ben alapítot-
ták meg a Tolna megyei Bölcske,200 két évvel később pedig a vizitáció során Értény, 
Kajdacs201 és Mágocs202 plébániákat. Az 1720-as évekhez hasonló virágkor Klimó 
György püspöksége idején, de még inkább II. József uralkodása alatt köszöntött be 
ismét.203 

Ettől függetlenül nem tekinthetők elvesztegetett éveknek a Nesselrode és 
Berényi püspökök működése közötti 1730-as évek sem. Ekkor a már működő 
plébániák megerősödtek, és a kegyurak, a katolikus egyház, de legfőképpen a 
hívek közösségeinek munkája révén egyre komolyabb beruházásokat voltak ké-

194 Uo. 155. 
195 A német telepítések áttekintését 1. Várnagy Antal. A németség története egyházmegyénk-

ben. In: A Pécsi Egyházmegye Schematizmusa 1981. i. m. 101-128.; Hőgyészre 1. Várnagy Antal. 
Hőgyész. Községtörténeti monográfia. I. Hőgyész 1990. 156-166. Závodra példa: Lantosné Imre Má-
ria-. Két világi kegyúr a hitélet megújításáért. In: A pécsi egyházmegye a 17-18. században i. m. 
192-202. 

196 Várnagy A.: A németség története i. m. 119. A pécsváradi apátság 18. századi birtokrestau-
rációjára 1. Kőfalvi Tamás-. Bartók István pécsváradi apát birtokrestaurációs kísérlete (1657-1658). 
In: Koller József emlékkonferencia i. m. 173-174. 

197 Megalapítása után exempt plébániának számított. Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 101. 
198 Horváth l.\ A török utáni i. m. 94. 
199 Móró M. A.\ Berényi Zsigmond i. m. 
200 Schematizmus 1981. i. m. 240. 
201 Uo. 248. 
202 Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 205-206. 
203 Varga Sz.: Plébániai levéltárak i. m. 139. 



pesek finanszírozni. A plébániák irányításához azonban jól felkészített plébá-
nosokra volt szükség, az ő kiképzésük és csatasorba állításuk jelentette ugyanis 
a konszolidáció sikerének kulcsát. 

Az újjászületés személyi feltételei 

A Tridentinum egyik fő üzenete az egyház intenzívebb és aktívabb jelenlé-
te volt a helyi közösségekben. E szándék, illetve gondolat jelent meg a 18. szá-
zad első felében a Dél-Dunántúlon is az újra vagy újonnan strukturálódó közös-
ségek kialakulásakor, és találkozott a közösségek önszerveződési törekvéseivel. 
Az egyházi, sőt a világi reorganizáció vagy neoorganizáció egyik legfontosabb 
szegmensének tehát a stabil lokális egyházi struktúra kiépülését, a megfelelő 
plébánosi állomány kialakítását és szervezését, illetve a helyi egyházi személyi 
állomány létrejöttét tekinthetjük. 

A plébániaszervezés a Dél-Dunántúlon a század első felében kettős irányú 
volt: egyrészt a püspökök figyeltek arra, hogy az idegen püspök fennhatósága 
vagy joggyakorlata alá került plébániákat és beneficiumokat — mint például a 
zágrábi püspökséggel folytatott viták kapcsán — visszaszerezzenek, illetve ma-
guk számára megtartsanak, másrészt új plébániákat létesítsenek, az ideiglene-
sen nem működőket pedig újjászervezzék.204 

A plébános 

A Tridenti Zsinat által meghirdetett rezidencia elve alsó szinten a plébá-
niák megszervezését, illetve plébánosok alkalmazását és helyben lakását, hely-
beli tevékenységét jelentette. Az államhatalomnak, az egyháznak, a birtokosok-
nak és a híveknek is az volt az érdeke, hogy alkalmas plébános kerüljön a tele-
pülésre, aki megfelelően látja el lelkészi teendőit, és egyben a közösség spirituá-
lis vezetője. Az államnak, a katolikus egyháznak és általában a birtokosnak 
emellett az is célja volt, hogy homogenizálja, integrálja az újonnan kialakuló 
közösséget, a sok esetben vegyes nemzetiségű és vallású lakosságot. Éppen 
ezért ebben a régióban több szempont is szerepet játszott a plébánosok kivá-
lasztásában. 

A birtokos elvárta a plébánostól, hogy segítse elő megfelelő infras t ruktúra 
kiépítésével, szorgalmas munkával a közösség békés életét, továbbá a növeke-
dést. Tisztában voltak vele, hogy a hitélet gyakorlásának biztosítása jelentős 
szerepet játszik a megtelepült lakosság integrációjában, konszolidációjában és a 
közösség eredményes, nyugodt fejlődésében. Éppen ezért a püspöki központok-
tól távolabb eső településeken, illetve az uradalmak szempontjából fontosabb 
helységekben a birtokosok, illetve a t iszttartók intézték nemcsak a plébánosok 
kiválasztását és ajánlását, hanem beiktatását is.205 

204 Körmendy J.: Gr. Volkra i. m. 31. 
205 A Tolna megyei Esterházy-birtokon, Szakcson 1729-ben Georgius Gasparics bemutatásra 

került (praesentatus), de nem volt egyházjogilag beiktatva (non installatus canonice). PPL Cano-
nica Visitatio, 1729. Tolna megye, 73. 



Jól példázza a korszak e tendenciáit Bedekovics Gábor esete. Bedekovics 
Pécsett született, apja Pécs főbírája volt. Középiskolai tanulmányait Pécsett vé-
gezte, a filozófiát Zágrábban tanulta, majd ezt követően Nagyszombatban foly-
tat ta a teológiát. Először a Pécstől keletre fekvő Kátolyra került adminisztrá-
tornak, majd 1722-ben az újonnan felállított („neo-erecta") babarcszőlősi plé-
bániára.206 A Drávához közeli fekvése miatt Babarcszőlős stratégiailag a püs-
pökség, birtokpolitikailag pedig a katolikus Pálffy család számára volt fontos. 
Ezért képzett, megbízható, horvátul beszélő plébánost neveztek ki. Az egyházi 
struktúra kialakulatlansága miatt a plébános személyében szintén érintett, a 
helyi viszonyokban pedig igencsak érdekelt uradalom tisztviselője iktatta be őt 
hivatalába.207 Bedekovics megfelelt minden kívánalomnak mind a képzettség, 
mind a nyelvtudás tekintetében,208 és 23 éven át töltötte be itt a plébánosi tiszt-
séget.209 

Mivel a birtokosok és az egyház érdeke is megegyezett a plébánosok kivá-
lasztásában, fontos szemponttá vált, hogy mindkét fél elfogadja a személyét. A 
forrásokban találkozunk olyan esetekkel, hogy egyházi vagy világi személy mu-
tatta be és iktatta be (prasentatio et installatio) a plébánost, akit azután a birto-
kos is elfogadott.210 A nagyobb uradalmakban a tiszttartói utasításokba is beke-
rült a plébániák, illetve a plébános segítésének és felügyeletének igénye. Jól 
tükrözi a hangsúlyokat az 1720-ban Esterházyak által kiadott 50 pontos inst-
rukció. Ennek első három pontja általánosságban fogalmazta meg a tiszttartók-
kal szembeni morális és törvényi elvárásokat. A negyedik — ebben az esetben 
az első konkrétumokat tartalmazó — pont a plébánossal és a plébániával foglal-
kozik, leginkább a plébánia gazdálkodásával, illetve annak felügyeletével. Ez 
felhívta a figyelmet arra, hogy a plébánosok véleményét is vegye figyelembe a 
provizor.211 Végül azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk a plébános szemé-
lyével, illetve pozíciójának jelentőségével kapcsolatban, hogy az anyakönyvek 
vezetésével a közösségben egyfajta kontrollpozíciót is betöltött.212 

A forrásokban nem találkozunk olyan esettel, hogy a birtokos a közösség 
akarata ellenére választott plébánost. Arra viszont van példánk, hogy jól műkö-

206 Brüsztle, J'.: Recensio i. m. II. 78. 
207 „investituram habet nullám pro Parochia ista nec est Installatus per Personam Eccle-

siasticam, verum per officialem Dominy propositus est." Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 102. 
208 „Gnarus lingvarum Hungaricae, Croaticae, et Slavonicae." Uo. 
209 Uo. 
210 „post tamen per dominium acceptatus" Pfeiffer János: A Veszprémi egyházmegye legrégibb 

egyházlátogatásai (1554-1760). (A Veszprémi egyházmegye múltjából 10.) Veszprém 1947. 54. A 
Tolna megyei, Esterházy-birtok Keszin például úgy tevékenykedett a plébános 1729-ben „provi-
sorio modo", hogy nem volt „investitus canonice". PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 57. 

211 „egyetértvén plébános uraimékkal..." MOL P 108, A herceg Esterházy család levéltára, 
Repositorium 65, Fasc. 15. fol. 135-136. Instructio pro provisoratu bonorum Kaposvariensium. (Az 
Esterházyak Baranya és Tolna megyei birtokaira 1. többek között: MOL E 108, 155. Mikrofilm 
43464. Fol. 1-37.) A 19. századi egyházmegyében is megtalálhatjuk ezt az eljárást más világi ura-
dalmakban, például a Bólyi Batthyány-uradalomban: Herrschaftlich Verwaltungsrichtlinien. 1813. 
április 5. I. Abschnitt: Die Geistlichkeit und Kirchen betreffend. Bécs. Idézi: Krauss, K.: Deutsche 
Auswanderer i. m. 396. 

212 Vö. Reinhard, W.: Konfession i. m. 122-123. A kérdésről 1. még: Heinrich Börsting: Ge-
schichte der Matrikeln von der Frühkirche bis zur Gegenwart. Freiburg 1959. 



dő, e l fogadot t p lébános t más ik á l lomáshe lyre k íván t á the lyezn i a k á r a püspök , 
a k á r a b i r t o k o s (hogy egy p r o b l é m á s a b b he lysz ínen ha j t son végre konszol idáci-
ót), ám a közösség á l t a l ában r agaszkodo t t a jól bevált le lkészéhez . 

A p lébán iasze rvezésben fon to s sze repe t k ap t ak a s zo rga lmas p lébános-
személyiségek. Megkezde t t m u n k á j u k köve tendő m i n t á t j e l e n t e t t az u t ó d o k 
számára , azaz a követendő m i n t a k é n t e lőír t püspök ideá loka t l á t j u k b e n n ü k 
úgymond „kics iben" megvalósulni . 2 1 3 Az á l t a l u k összegyűj tö t t egyházi t á r g y a k 
és könyvek a l ap j á t képez ték a p lébán ia fe lszere lésének. B a r a n y a i I s tván , a Tol-
n a megyei P incehe ly 1723 és 1729 közöt t i „ szorga lmas" plébánosa 2 1 4 u t á n m a -
r a d t k i adványok ve te t t ék m e g pé ldául a helyi p lébániai k ö n y v t á r alapjai t .2 1 5 A 
18. század első felében így t ény leges ve r seny t l á t h a t u n k a k ip róbá l t , megfelelő-
e n t evékenykedő p lébánosokér t . Az igen e r edményesen katol izáló , agilis Ke-
resz tú r i J á n o s r a felfigyelt Acsády Ádám veszprémi püspök és fe lve t te egyház-
megyéjébe, aho l A t t a l án le t t p l ébános 1740-től. Valószínűleg i t t ke l t e t t e fel az 
E s t e r h á z y - u r a d a l o m p rov izo rának , Gyulai Gaá l Gábornak az érdeklődésé t , ak i 
a z u t á n m a g á v a l v i t te p l é b á n o s n a k a Tolna megyei Es t e rházy -b i r t ok ra , Keszibe. 
Ez ellen a pécsi püspök a z o n b a n f e l h á b o r o d o t t a n t i l t akozot t . Ke re sz tú r i végü l 
n e m kerü l t Keszibe, 1742-től a Somogy megyei Szen tba l ázson le t t p lébános , 
ahol h a t a l m a s tevékenysége t f e j t e t t ki, s z in t e az egész Zselicséget pa sz to rá l t a , 
fa luról f a l u r a j á r t a téli h ó n a p o k b a n is.216 N e m vélet lenül emlege t t ék személyé-
vel kapcso la tban : „Másik R a d o n a y fe l támadot t !" 2 1 7 

Az egyházmegye vezetői a p lébános tó l a h i té le t fe j lesz tését , a ka to l ikus h i t 
t e r j e sz tésé t és a más va l l á súak á t t é r í t é sé t v á r t á k el. Azt l á t j uk , hogy a püspö-
k ö k a l k a l m a z k o d t a k és igazodtak a helyi ado t t ságokhoz és igényekhez a p lébá-
nosok k inevezése esetén, k ü l ö n ö s e n f igyel tek a nemzet i ségi össze té te l re . Ter -
mésze tesen e lőfordul t , hogy kevéssé a l k a l m a s papi személy k e r ü l t egy-egy kö-
zösséghez, á m az ilyen e s e t e k b e n vagy a püspökség k e z d e m é n y e z t e és i n t é z t e 
e l távol í tásá t , vagy e l fogadta a lakosság kezdeményezésé t a p l ébános ese t leges 
cseréjére, ahogy az N á d a s d o n t ö r t é n t . 

Abban is a k o m p r o m i s s z u m r a és a konszol idációra való t ö rekvés t l á t j u k 
megny i lvánu ln i , hogy a b i r tokosok a r r a is ügyel tek , a be te l ep í t é s idején ne t e r -
he l jék tú l az ú j o n n a n érkező n é m e t lakosságot , és így a s tó lán fe lül n e m t a r t o z -
t a k más szolgál ta tássa l . Ezzel t a l á l k o z u n k többek közöt t a To lna megyei P á -
rinál,2 1 8 és a B a r a n y a megyei Bolynál.2 1 9 Csak a z u t á n eme l t ék a közösség egyhá-
zi v o n a t k o z á s ú te rhe i t , a m i k o r m á r s tabi l izá lódot t gazdasági he lyze tük . 

213 A püspökökkel kapcsolatban megfogalmazott ideálokról: Hubert Jedin: Das Bischofsideal 
der katholischen Reformation. Eine Studie über die Bischofsspiegel vornehmlich des 16. Jahr-
hunderts. In: Gegenreformation i. m. 359-425 

214 „sedulitate et diligentia...". 
215 PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 43-45.; Brüsztle, J.\ Recensio i. m. IV 223. 
216 „19 pagis laboriose inservit ferme per totum Zselicz, saepe quidem cum manifesto vitae 

periculo." Pfeiffer J.: A veszprémi egyházmegye i. m. 587. 
217 Uo. 

,,Kx Pári flliali cum sint germani, praeter stolares proventus nihil percipit." 1733. TML O 
4 5 3 . 3 3 . 

J1" „Domino Parocho praeter stolam nihil adhuc praestant." BML IV1. j. Ö 19. 71. 



Rendkívül fontos volt, hogy a plébános rendelkezzen megfelelő nyelvtu-
dással, képes legyen a templomban igényes prédikációt tartani, illetve gyóntat-
ni. Elvárás volt, hogy a lakosság problémáira érdemben tudjon reflektálni. így 
hatványozottan fontossá vált a papok nyelvi kompetenciája, ennek hiánya ugyan-
is gondot jelentett. A források azt mutat ják például, hogy a horvát nyelvű pa-
pok nem tudtak közelebb férkőzni a plébániájukhoz tartozó magyar nyelvű la-
kossághoz, illetve kevéssé voltak eredményesek a protestánsok áttérítésében. A 
Baranya megyei Szilváson éppen a nyelvi korlátok miatt nem tudott a plébános 
szentbeszédeket tartani.220 A hívek tekintetében fontos szempont volt az is, 
hogy a plébános képes legyen megérteni gyónásukat.221 Éppen ezért a 18. szá-
zadban három-négy, sőt öt nyelven prédikáló, illetve beszélő papok váltak tipi-
kussá, a helység etnikai jellegéhez igazodva.222 A többnemzetiségű települése-
ken a papok a prédikációkkal igazodtak a helyi körülményekhez. Szigetváron 
például az egész korszakban a lakosság számának és arányának megfelelően 
három nyelven folyt a prédikáció.223 

Csupán egy nyelven beszélő plébánosokkal kizárólag német közösségek-
ben találkozhatunk. Ok a század első felében igyekeztek inkább a teljesen né-
met lakosságú közösséghez kerülni, jó példa erre a morva Augustinus Mar-
ker,224 aki Bonyhádról azért kívánt Márokra vagy Nyárádra kerülni, mert a né-
meten kívül semmilyen más nyelvet nem tudott (végül 1745-ben az utóbbiba 
ment át).225 A budai születésű Adamus Blasius Klentz, 1734-ben Hímesházán, 
1740-ben Aparon, 1742-ben pedig Bikaion volt plébános, ám itt sem tudott gyö-
keret verni, átkérte magát a veszprémi püspökséghez. Bikáiról való távozásá-
nak legfőbb oka az volt, hogy nem tudott magyarul.226 

Az 1730-as évektől beindult dunántúli szemináriumoknak köszönhetően 
a püspökök már válogathattak a jelöltek között, és így szűkültek a lehetőségei 
az egyszer már eltávolított vagy az egyházmegyét önszántából elhagyó plébáno-
sok visszatérésének. Ettől kezdve inkább a szeminárium növendékeit részesí-
tették előnyben a tisztség betöltésekor. Az 1705-ben Budán született Latini-
csich György Mohácson, majd Kátolyon volt plébános. Ezt követően azonban a 
Szerémségben található, a diakóvári püspökséghez tartozó Karlovicára ment 

220 „In eo tarnen conqueritur populus pure Ungaricus, quod Parochus idiomatae Ulorum nun-
quam concionetur." Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 23. 

221 Lakócsa plébánosával, Josephus Mazoranyival kapcsolatban pl. „Gnarus linguarum La-
tinae, Italicae, Illyricae, et Germanicae in tantum ut confessiones Fidelium excipere possit." Cano-
nica Visitatio 1738-1742. i. m. 143. Sumonyban Keresztes Jánossal kapcsolatban: „in casu ne-
cessitatis fidelium confessiones excipere possit." Uo. 166. 

222 A veszprémi egyházmegye Somogy megyei plébániáin hasonló tendenciákat tapasztalha-
tunk. Erről 1. Dénesi T.: Plébániaalapítás és katolikus i.m. 

223 Itt az 1730-as évek végén például, a horvát és a német nyelvű igehirdetést a ferencesek tar-
tották (apud Patres Franciscanos interesset). Canonica Visitatio 1738-1742 i. m. 74. 

224 Marker ezt megelőzően Szakadáton volt plébános, éppen az 1738-1739. évi pestis járvány 
idején, amikor is vitába keveredett a birtokos Claudius Mercy gróffal, aki vizsgálat alá vette, így 
Marker komoly összetűzések után ment át Bonyhádra. Brüsztle, J.\ Recensio i. m. II. 315., 477. 

220 „Praeter germanicam nullius vigentium linguarum gnarus, Hungaris in Bonyhád multipli-
catis satisfacere nullo modo potuit ... parochias in Nyárád et Márok esse vacuas alterutram seligat 
sibi, cum pure germanici sint." Brüsztle, J.\ Recensio i. m. II. 315. 

226 Uo. 31 



át, majd Péterváradon várakozott egyházi tisztségre, amelyet azonban nem ka-
pott meg. Végül a Somogy megyei Lengyeltótiba tette át székhelyét 1744-ben. 
Ezt megelőzően, 1743-ban levelet írt a pécsi püspökséghez, amelyben visszavé-
telét kérte az egyházmegyébe, de a vikárius ezt elutasította. Azt írta neki, hogy 
most inkább gondolkodik növendékek kiküldésében és elhelyezésében, mint el-
távozottak visszavételében.227 A szeminárium tehát jelentősen hozzájárult az 
egyházmegyei papság minőségi és mennyiségi javulásához. 

A rezidencia elve tényleges értelmében arra is hangsúlyt fektetett, hogy a 
plébános lehetőleg effektíven jelen legyen az adott településen, ezért igen gyak-
ran olvashatjuk megállapításként, illetve elvárásként a forrásokban a helyben 
lakást vagy -tartózkodást.228 Ez egyik kulcsa a Tridentinum intenzívebb jelen-
létre vonatkozó elveinek. A plébános távollétét ugyanis egyértelmű hiányként 
élték meg a hívek. Az 1729. évi vizita a Tolna megyei Nagymányokkal kapcso-
latban arról tudósít, hogy amiatt panaszkodtak a hívek, hogy a plébános csak 
minden negyedik vagy ötödik vasárnap tudott megjelenni. Azt vallották, hogy 
szeretnek templomba járni, de erre ritkán van lehetőségük.229 Jól mutatja szá-
munkra e probléma egyik szegmensét, hogy megemlítenek két olyan esetet is, 
amikor a nagy távolság miatt a plébános csak megkésve érkezett a haldokló-
hoz.230 Egy további, veszprémi példát is hozhatunk a helyben lakás fontosságá-
ra. Padányi Bíró Márton veszprémi püspök amiatt nem engedélyezte Litten-
berger Ferenc német területre történő hazautazását, nehogy hívei a közelgő 
Nagyböjt idején lelkigondozás nélkül maradjanak.231 

A plébánosok nem csupán lelki vezetőként játszottak konszolidáló szere-
pet. A plébánosi bizalmi tisztség is volt, gyakran hiteleztek a község — nem 
csupán katolikus — lakóinak, megbízotti, kötelezettségvállalói feladatokat is 
elláttak, gyakran bíztak rájuk különböző vagyontárgyakat.232 Ennek különösen 
nagy jelentősége volt a 18. század első két harmadában, amikor is az ipari vagy 
kereskedelmi tevékenység beindításához anyagi tőke szerzésének kevés más 
formája volt. A 18-19. század kölcsönügyleteit az ún. be- és kitáblázási iratok-
ból (in.- et extabulationes) ismerhetjük meg.233 Innen tudjuk, hogy a megyei köl-
csönéletben viszonylag meghatározó szerepet játszottak a katolikus plébáno-
sok, akik vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül hiteleztek magánszemé-
lyeknek.234 Szigetvár mezővárosban például 1729-ben a 70, 1738-ban pedig már 

227 „Nunc esse potius cogitandum de Alumnis ad curam mittendis et dislocandis, quam de 
dimissis ad dioecesim recipiendis." Brüsztle, J.: Recensio i. m. II. 251-252. 

228 „constanter residet" Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 23, 35 , 4 1 , 48 , 55, 62, 121, 
126, 162, 182, 284. 

229 Merényi F.: Domsics i. m. 35. 
230 Uo. 34. 
231 Pfeiffer J.: A veszprémi egyházmegye i. m. 679. 
232 Erre példa: Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár (a továbbiakban: SML); V 78. [Megyei váro-

sok és községek] Szigetvár mezőváros levéltára és Szigetvár nagyközség iratai, 1604-1946. V 78. 
Testimoniales, 1737. 

233 A Somogy megyei kölcsönforgalom kérdésével Tóth Tibor foglalkozott részletesen. Alapvető ta-
nulmányában a Somogy Megyei Levéltárban található be- és kitáblázási iratokat (SML IV 1. 1.) dolgoz-
ta fel. Tóth Tibor-. Hitelezők és adósok. A kölcsönforgalom kérdéséhez Somogyban 1756-1812. (Törté-
neti statisztikai füzetek 2.) Bp. 1979. 

234 Gőzsy Z.: Az egyháztörténet 18-19. századi i. m. 128-129. 



a 400 forintot is elérte a plébánia kintlévősége,235 Csibrákon pedig a vizita arról 
számolt be, hogy a plébánia az új német telepeseknek kisebb összegeket köl-
csönzött.236 

Az egyházi személyi állomány vizsgálatánál a plébánosok mellett figye-
lembe kell venni a licenciátusokat is. Mint arról már korábban említést tet-
tünk, a pécsi egyházmegyében viszonylag korán megtörtént licenciátusok hát-
térbe szorulása, feladataikat szinte mindenhol plébánosok vették át a 18. szá-
zad első negyedében. Míg 1697-ben még 25-30 személyről, 1714-ben hétről, ad-
dig 1729-ben már csak egy-két világi segítőről olvashatunk. Utóbbiak közé tar-
tozott az értényi Szita Benedek, aki emellett a tanítói állást is betöltötte. Ér-
tény az Esterházy család birtoka volt, ahol viszonylag korán kialakult a lokális 
egyházszervezet. Minden bizonnyal alkalmassága miatt, érdemeire való tekin-
tettel maradhatott ebben a tisztségben, és a földesúr — más birtokaival ellen-
tétben — ezért nem sürgette egy plébános érkezését.237 Szita esetében az eme-
ritus jelző és a neve mellett szereplő elismerő mondat önmagáért beszél.238 

1733-ban a Tolna megyei, bonyhádi járásban található Zombán239 és a Baranya 
megyei Mágocson találkozunk azzal, hogy licenciátus végezte a plébános mun-
káját,240 míg a szentségeket a pécsi pálosok szolgáltatták ki.241 Az 1738 és 1742 
között készült jegyzőkönyvben már nem említenek licenciátusokat, ez azonban 
a forrásból hiányzó plébániák miatt nem jelenti automatikusan az intézmény 
teljes felszámolódását. 

A plébános segítői 

A plébánosoknak — elsősorban a sokrétű tevékenység miatt — különböző 
világi segítői voltak. A plébános mellett funkcionáló, egyházi tevékenységet 
folytató személyeknek nagy jelentőséget tulajdonítottak a közösség konszolidá-
ciójában. A lokális egyházi személyek közé a tanítót (ludi magister), az egyház -
fit (aedituus) és a plébánia gazdasági felügyelőjét (oeconomus) soroljuk.242 

Az egyházfi243 templomgondnoki, sekrestyés feladatokat látott el,244 a plé-
bános munkáját segítette, több esetben hozzá tartozott a település szélén, kül-

235 Merényi F.: Domsics i. m. 66.; Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 72-73. 
236 Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 292-293. 
2J7 További érv lehet, ahogy az feljebb már szóba került, hogy a közeli Nagykónyi plébánia 

rangra emelése után Értény esetében erre már nem volt akkora szükség. Gőzsy Z. - Varga Sz.: A 
pécsi egyházmegye i.m. 

238 „Emeritus Licentiatus et prudentia doctrina haud ultimus, annorum 53, vir Benedictus 
Szita." PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 70. 

239 TML IV 1. Ö 453. és Schematizmus 1981 i. m. 258. 
240 „in dicta Possessione Mágocs residet licentiatus, qui ibidem munia Parochialia peragit." 

BML. IV 1. j. Ö 519. 105. 
241 „Sacramenta autem administrant Patres Paulini dum assunt." Uo. és Schematizmus 1981. 

i. m. 208. 
242 Az oeconomus ecclesiae mellett az administrator, curator titulusokkal is illették. 
243 Több helyen dékán elnevezéssel illették. 
244 többek között: „altari servire; conservandis ac colligendis Eleemosynis; mundiciem in 

Oratorio servare." PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 65. 



területén álló kápolna gondozása is.245 Mindezen keresztül a tisztséggel szem-
ben megfogalmazott legalapvetőbb cél a hitélet őrzése volt.240 Bizonyos esetek-
ben azt is elvárták az aedituustól, hogy a keresztény erkölcsökkel szemben 
megnyilvánuló és büntetendő tettekről, személyekről beszámoljon a plébános-
nak.247 Az oeconomus tisztséggel pedig elsősorban mezővárosokban, nagyobb 
falvakban, továbbá az Esterházy-birtokokon találkozhatunk, ahol a település 
megbecsült, befolyásos és vagyonos polgára segédkezett a plébánia gazdálkodá-
sában, illetve annak adminisztrációjában.248 

A század első harmadában még több esetben összemosódott a két tisztség, 
előfordult, hogy az aedituusnak kellett a számadást is végeznie. Az 1729. évi jegy-
zőkönyvben Szakadát helységnél például az „aedituus simul aeconomus" bejegy-
zéssel találkozunk.249 De az már ekkor is egyértelmű, hogy két külön tisztségről 
van szó, még abban az esetben is, amikor Simontornyán és Ozorán ugyanebben az 
évben ugyanaz a személy töltötte be.250 Az 1738-1742. évi vizita viszont már arról 
tanúskodik, hogy teljes mértékben differenciálódtak ezek a tevékenységi körök, 
ami egyértelműen a feladatok gyarapodásával áll összefüggésben. 

A 18. század egyházlátogatási jegyzőkönyvei jól tükrözik számunkra az 
egyes közösségek igényét a helyi egyházi személyi állomány biztosítására. Lát-
hatóan ügyeltek arra, hogy ezek a tisztségek ténylegesen be legyenek töltve, to-
vábbá arra, hogy viselői a feladatra alkalmas, a közösség által megbecsült és a 
helyi egyházat támogató251 emberek legyenek.252 Mindkét pozíció komoly presz-
tízst jelentett viselőjének, többször előfordult, hogy családon belül öröklődtek 
ezek a tisztségek.253 Viselőik több esetben helyi kézművesek voltak.254 Mind az 

245 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs (a továbbiakban: BMMI); Új- és Legújabb Kori 
Történeti Osztály, Újkori gyűjtemény, Szigetvár. A Szigetvári Zrínyi Miklós Múzeum gyűjteménye, Ira-
tok. Sz. 58. 151. 1. Prothocollum Processus Oppidi Szigethiensis contra Ludovicum Festetics. 987. 

246 „ad servandam fidelitatem obiigatus." PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 10., 39. 
241 „item moribus christianis contrariantes ac puniendos Parocho deferre." Uo. 10. 
248 A Veszprémi püspökség területén parens, syndicus elnevezéssel találkozhatunk. Dénesi T. : 

Alsópapság i. m. 93. 
249 PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 39.; „Aedituus simul Oeconomus, sive Cu-

rator" PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 42. 
250 „Aedituus idem Oeconomus Ecclesiae." PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 43., 55. 
251 „benefactor ecclesiae" 
252 A Tolna megyei Keszi oeconomicusával, a 69 éves Varga Pállal kapcsolatban a következő jel-

zőket olvashatjuk: „Vir aequitate prudentia et pietate conspicuus". PPL Canonica Visitatio, 1729. 
Tolna megye, 58.; Bedegen az oeconomus Bíró György „in multibus benefactor Ecclesiae, vir pro-
vidus." PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 67.; Szakcson az oeconomus Ilia Márton „vir 
probus". PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 74.; Bonyhádon az aedituus és oeconomus 
ugyanaz a személy, aki „vir probus". 

253 Jól mutatják az említett tisztséggel szemben támasztott egyházi elvárásokat a német területen 
az újkorban meghonosodott vizitációs kérdőívek. Az aedituus-szal kapcsolatban „(De Aedituo): An sit 
specialis honestus et a quo suspectus?" Az oeconomus-szal kapcsolatban „(De vitricis Ecclesiae): An 
vitrici Ecclesiae sint fideles et honesti cujus Nominis, et a quo suscepti cujus directionem sequantur in 
administratione bonorum Ecclesiarum cui annue reddant rationaria?" Peter Thaddäus Lang: Reform im 
Wandel. In: Kirche und Visitation. Beiträge zur Erforschung des frühneuzeitlichen Visitationswesens in 
Europa. Hrsg. Ernst Walter Zeeden - Peter Thaddäus Lang. Spätmittelalter und Frühe Neuzeit. (Tü-
binger Beiträge zur Geschichtsforschung 14. Kirche und Visitation) Stuttgart 1984. 157. 

254 1729-ben például az ozorai aedituus Gvardián Miklós szűcs, a pincehelyi Zsitvai Ferenc var-
ga, a bonyhádi aedituus és oeconomus szabó. PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 89. 



aedituus, mind az oeconomus élvezett bizonyos kiváltságokat, mentességet kap-
hattak az egyházi vagy az úrbéri terhek, esetleg a porció kötelezettsége alól 
(van példa arra a század első feléből, hogy teljes,255 de arra is, hogy semmilyen 
mentességet nem kaptak.256) 

Ez a s t ruktúra volt a záloga a konszolidáltan működő helyi társadalmak-
nak, ezért a híveken és az egyházon kívül — más és más okból kifolyólag — az 
államnak, a vármegyének és a birtokosnak is érdeke volt ennek kialakítása és 
biztosítása, hiszen ez biztosíthatta az elvárt normák intézményi megvalósítását 
és végrehajtását.257 A kialakult lokális egyházi struktúrához a mintát éppen a 
szervezetten működő uradalmak adták. Az ebből a szempontból a korszakban 
etalonnak számító Tolna és Baranya megyei Esterházy-birtokok szinte mind-
egyikén találhatunk egyházfit és gazdasági felügyelőt. A tisztségeket részben 
az uradalom elvárásai hívták életre, hiszen a tiszttartói utasításokban hangsú-
lyos szerepet kapott a plébánia gazdálkodásának felügyelete.258 Jó példa erre 
Dombóvár esete, ahol 1729-ben az egykori uradalmi tisztviselő officialis Újvári 
István „vir li t teratus" töltötte be a kurátori tisztséget.259 Az is kiderül ugyanak-
kor a forrásokból, hogy a német közösségek otthoni mintákat is követtek e 
s t ruktúra kialakításakor.260 

Az iskolamesterre szintén jelentős konszolidációs tényezőként tekintettek. A 
tanítók igen összetett feladatkörrel rendelkeztek: részben tanítóival (gyerme-
kek tanítása, a katekizmus felolvasásával a felnőttek hitbeli instruálása), rész-
ben pedig egyházival, hiszen segítették a plébánosokat a liturgia zenei kíséreté-
ben és a temetéseknél, valamint vezették a templomi imádságokat. 

Bár a forrásokból tudjuk, hogy a korszakban igen alacsony volt az iskolá-
ba járó gyermekek létszáma, az egyház, illetve az egyes közösségek is stratégiá-
juk részévé tették a gyermekek nevelését.261 A pécsi egyházmegyében is szabá-

255 Kányán 1729-ben az aedituus „Uber est ab omnibus exactionibus et contributionibus". PPL 
Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 65.; Bonyhádon Christian Wechenfeld „liber ab omnibus 
tarn Dominalibus, quam Inclyti Comitatus contributionis et praestationibus". PPL Canonica Visi-
tatio, 1729. Tolna megye, 89. 

256 Például Kisszékelyen 1729-ben. PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 42. 
257 Vö. Reinhard, W.: Zwang zur Konfessionalisierung i. m. 133. 
258 MOL P 108, A herceg Esterházy család levéltára, Repositorium 65. Fasc. 15. fol. 135-136. 

Instructio pro provisoratu bonorum Kaposvariensium. 
259 PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 76. 
260 Vö. Lang, P: Reform i. m. 157. 
261 A Dél-dunántúli régióra vonatkozóan viszonylag csekély a 18. század első felét tárgyaló ok-

tatás- és művelődéstörténeti munka, ezt általában az 1770-es évektől vizsgálják. Vö. Kanyar József: 
Az alsófokú népoktatás Somogyban (1770-1792). In: Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv. 
Kaposvár 1976. 165-184.; Uő: „Múzsáknak szentelt kies tartomány" Tanulmányok Somogy műve-
lődéstörténetéből (XVIII-XX. sz.). Kaposvár 1983., Hajdú Lajos: Az alsófokú népoktatás fejlődése 
Tolna vármegyében (1770-1790). In: Tanulmányok Tolna Megye Történetéből. 9. Szekszárd 1980.; 
Tóth István György: Mivelhogy magad írást nem tudsz... Az írás térhódítása a művelődésben a kora 
újkori Magyarországon. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 17.) Bp. 1996. passim; 
Baranya megyére valamivel jobb a helyzet. Petrovich Ede: Baranya megye XVIII. századi népokta-
tása az egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében. In: Baranyai Helytörténetírás 1971. Pécs 1972. 
157-190.; Galambos Ferenc: A pécsváradi apátsági uradalom községeinek iskolái 1755-ig. In: Bara-
nyai Helytörténetírás 1974-1975. Pécs 1976. 123-128.; Sándor László: Adatok a baranyai népokta-
tás történetéhez. In: Baranyai Helytörténetírás 1977. Pécs 1979. 131-167.; Mándoki László: Egy-
ház és oktatástörténeti adatok Siklósról. In: Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs 1982. 161-175. 



lyozták J u x t a Constitutionem Dioecesanam", hogy a szülőknek kötelességük a 
gyermekek iskolába járatása, és ha ezt elmulasztották, a tanítónak elméletileg 
joga volt az elmaradó gyerek után egy-egy forint illetéket szedni évente.262 A 
vizitátoroknak feladatuk volt, hogy a plébánia állapotával együtt az oktatási és 
nevelési munkát is felügyeljék. 1729-ben például a Baranya megyei Kisasszony-
fa vizitációja alkalmával azt konstatálták, hogy a tanítónak nincs háza, így nem 
is tud tanítani, ezért a jegyzőkönyvben elrendelték mind az iskolaépítést, mind 
a tanítást.263 

Az 1714. évi egyházmegyei zsinat is szabályozta a tanító feladatait, konk-
rétan megnevezte a gyermekek tanítását („docere pueros"), a plébánossal való 
temetést („sepelire cum Parocho"), a templomban való éneklést („in templo 
canere"), és ezenfelül általánosságban megfogalmazta még elvárásként a tanító 
mesterség egyéb feladatait is.264 Az egyházmegyei források alapján az utóbbiak 
közé tartozott még a harangozás és a templomi imádság vezetése („campanam 
pulsare, preces absolvare") is.265 

Az emberi alkalmasság nem minden esetben jelentett egyet a szakmaival. 
1729-ben Ozorán például Tóth Jánost igaz és természetes, egyszerű emberként 
jellemezték,266 a taní tásra ugyanakkor kevéssé tar tot ták alkalmasnak.267 De ta-
lán éppen emberi kvalitásai miatt nem bocsátották el, hanem praeceptort alkal-
maztak mellette. 

Az iskolamester a 18. század első felében a hitélet szervezésében is ko-
moly, központi szerepet kapott, abban az esetben, ha a pap vagy lelkész nem tu-
dott a településen megjelenni. A Tolna megyei Majoson és Izményben például 
az evangélikus német lakosok az iskolamester házában tartották az istentiszte-
letet.268 A Tolna megyei Ireg esetében tapasztalhatjuk a tanító jelentős szerepét 
és hatását a rekatolizáció szempontjából. A nagyrészt protestáns lakossággal 
rendelkező269 településnek a 18. század első negyedében nem volt papja.270 

1729-ben azt olvashatjuk a jegyzőkönyvben, hogy Dinnyés Mihály tanító szor-
galmának köszönhetően tértek vissza többen a katolikus hitre.271 

Több esetben találunk példát arra, hogy a fiatal plébánost tapasztalt isko-
lamester segítette a munkájában.272 Viszonylag ri tkán találkozunk ugyanakkor 
50 év feletti iskolamesterrel. Ezek között volt olyan, aki már nehezen látta el a 

262 Merényi F.: Domsics i. m. 56-57. 
263 Uo. 72. 
264 „reliqua ejusmodi magistris consueta peragere ac exequi." Acta Synodi Dioecesanae Quin-

que Ecclesiensis. Közli: Koller, J.: História i. m. VII. 242. 
265 PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 39. 
266 „Vir rectus et simplex" Uo. 54. 
267 „ad instruendos pueros minus idoneus" Uo. 
268 TML IV 1. 0 453. 5-6. 
269 Uo. 29. 
270 1726 és 1728 között Domsics Mátyás személyében már van plébános, majd néhány év szü-

net után 1732-től kisebb megszakításokkal folyamatosan. Briisztle, J: Recensio i. m. II. 144-145. 
271 „Michael Dinnyés [...] cujus diligentia multi ab Haeresi desistentes fidem receperunt 

Catholicam." PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 62.; Briisztle, J. : Recensio i. m. II. 145. 
272 1729-ben Tolnán a 28 éves plébános, Kapuvári Márton mellett a 46 éves Andreas Koller a 

tanító, aki szláv nyelvtudásával múlja felül a plébánost. 



feladatát (1729-ben Szántónál273 például azt írták az 50 éves tanárról, hogy 
kora miatt alkalmatlan már feladata ellátására),274 ám volt olyan, aki ennyi 
idősen is alkalmasnak bizonyult, mint például 1729-ben az Ertényen tanító Szi-
ta Benedek.275 

A tanítók fontosságát mutatja, hogy az egyes közösségek jelentőséget tu-
lajdonítottak a tisztségviselő személyének. Különösen érvényes ez a német kö-
zösségekre, ahol a plébánoshoz hasonlóan az is előfordult, hogy a tanító a bete-
lepülőkkel együtt érkezett, mint például Bonyhádon a 30 éves fuldai Joannes 
Walter.276 

Természetesen a tanítók nyelvtudásának is illeszkednie kellett a közösség 
etnikai összetételéhez. A Baranya megyei Mágocsnak horvát, német, magyar és 
lengyel lakossága volt a 18. század első negyedében. Az 1720-as években a taní-
tó Miskóczi Gergely Kishont megyéből származott, evangélikusból katolizált, 
tudott latinul, szlovákul, lengyelül, németül és magyarul.277 Az 1738-ban fel-
vett vizita már arról tudósít, hogy külön német és külön magyar tanító volt a 
településen.278 Előfordult ugyanakkor az is, hogy a helyi közösség dominán-
sabb, erősebb érdekképviselettel rendelkező etnikuma vette kezébe — mintegy 
stratégiai megfontolásból — a tanító megválasztásának jogát. Különösen jel-
lemző ez a németségre. Szigetvár mezővárosban a németség befolyását mutatja 
például, hogy bár a lakosságnak csak egy harmadát tet te ki számuk, egyfajta 
„vezető polgári" rétegként határozták meg a város fejlődését, és a bírók mellett 
a tanítók is német nemzetiségűek voltak a 18. században. 1729-ben Roshird Ki-
lián,279 1738-ban pedig Luppmiller Lőrinc volt a tanító.280 

Van példánk arra is, hogy majd mindegyik fentebb számba vett tisztséget 
— természetesen speciális esetben — egy ember töltötte be. Az 1715 körül bete-
lepített Esterházy-birtokon,281 a Tolna megyei Regölyben 1722-ben először li-
cenciátust „szerveztek", 1725-ben fatemplomot építettek és plébániát alapítot-
tak. 1728 és 1732 között azonban nem volt plébánosa a településnek, így ebben 
az időben Csente György töltötte be a tanító, az aedituus és az oeconomus tiszt-
ségét is.282 

A vizitációs jegyzőkönyvek beszámolnak a bábákról (obstetrix)283 is, hiszen 
őket is a plébános segítői (Hilfspersonal) közé sorolhatjuk.284 A bábák részben 

273 Ma Koppányszántó. 
274 „pro servitio parum idoneus ob deficientem aetatem." PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna 

megye, 68. 
275 Uo. 70. 
276 Uo. 88., Knabelnél Welter-ként szerepel. Wilhelm Knabel: Geschichte Bonyháds (Bonn-

hards) von der Urzeit bis 1945. (Die Deutschen aus Ungarn 6.) München 1972. 13. 
277 Merényi F.: Domsics i. m. 36-37. 
278 „Rector scholae hungaricus, Rector scholae germanicus" Canonica Visitatio 1738-1742. i. 

m. 206-207. 
279 Merényi F.: Domsics i. m. 66. 
280 Canonica Visitatio 1738-1742. i. m. 76. 
281 Brüsztle, J.: Recensio i. m. III. 285. 
282 PPL Canonica Visitatio, 1729. Tolna megye, 80. 
283 Az 1729. évi Tolna megyei jegyzőkönyv nem használta az obstetrix elnevezést, ehelyett az 

Annosa Mulier, Vetula terminusokat szerepeltette. 
284 Vö. Lang, P.: Reform im Wandel i. m. 134. 



egyházi, részben egészségügyi szempontból is fontos szerepet játszottak.285 

Egyházi, amennyiben vészhelyzet esetén (halottan született vagy túl gyenge 
csecsemő) keresztelnie, és erről a plébánost — hivatalból — tájékoztatnia kel-
lett. A 18. század elejétől látunk igényt arra, hogy a kisebb közösségek is ren-
delkezzenek saját bábával. Esetükben általában tükröződnek a nemzetiségi vi-
szonyok, homogén etnikumú településeken egy, a vegyes lakosságú települések 
esetén két bábát látunk.286 Szigetváron a 18. század egészében két bába tevé-
kenykedett, a város etnikai struktúrájához igazodva: az egyik német, a másik 
horvát vagy magyar;287 és hasonló jelenséget tapasztalhatunk többek között 
Tolna mezővárosban 1729-ben.288 A bábák esetében is megfogalmazódott szem-
pontként a morális elismertség („bene morata") és a megfelelő szakmai tapasz-
talat. 

Az itt felvázolt személyi törekvéseket megtalálhatjuk a Dél-Dunántúlon 
fekvő protestáns közösségek esetében is, ahol mind a hívek, mind az egyház 
igyekezett biztosítani a megfelelő és alkalmas személyeket a lelkészi és tanítói 
pozíciókba. E kérdéssel azonban jelen tanulmány nem hivatott részletesebben 
foglalkozni.289 

Összegzés 

Kutatásaink tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy a 18. század 
első felének forrásai folyamatos építkezésről és fejlődésről tájékoztatnak ben-
nünket, amelynek kezdetei elvi szinten a Tridenti Zsinatig, gyakorlati téren pe-
dig a 17. század első harmadáig nyúlnak vissza. A katolikus egyházszervezet 
több fázisban, viszonylag gyors ütemben született újjá, amelynek első lépcsője-
ként a más felekezetű közösségeket igyekeztek visszatéríteni, a Rákóczi-sza-
badságharc után azonban már a világi birtokosokkal karöltve, a már ott élő és 
az újonnan beköltöző katolikusok lelkigondozására helyezték a hangsúlyt. A 
konszolidáció ezért együtt járt az egyházmegye településszerkezetének változá-
sával, ám mégsem beszélhetünk kizárólag földesúri vagy főpapi katolikus szer-
vezésről. Az egyházi s t ruktúra bővülése mögött ugyanis nem csupán a felülről 
jövő katolizációt kell sejtenünk, sokkal inkább a közösségek ez irányú igényét, 

285 A témára 1. részletesen: Krász Lilla-. A bába történeti szerepváltozása a 18. századi Magyar-
országon. Bp. 2003.; Deáky Zita - Krász Lilla: Minden dolgok kezdete. A születés kultúrtörténete 
Magyarországon (XVI-XX. század). Bp. 2005. 261-263., 267., 274-276. 

286 A németek már a betelepülésüktől különösen nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy saját et-
nikumukból kerüljön ki a bába. Szopok településen Marghareta Steidlin, Jánosiban (ma Mecsek-
jánosi) Maria Schanskin. Mindkét település Magyarszék (Baranya megye) fdiája volt ekkor. Cano-
nica Visitatio 1738-1742. i. m. 219. 

287 Uo. 285. 
288 „Intelligentes bene instructae mulieres utriusque nationis habentur obstetrices. " PPL Cano-

nica Visitatio, 1729. Tolna megye, 10. 
289 A témában 1. Szita László-. A lutheránus németség bevándorlása és településtörténete Tolna 

megyében a XVIII. században. In Tolna megyei levéltári füzetek. 5. Szekszárd 1996. 5-163.; Uő.: 
Somogy megyei nemzetiségek településtörténete a XVIII-XIX. században. Kaposvár 1993. 66-68.; 
további példák legújabban: Márta Fata: Reformierte Siedler aus dem Heiligen Römischen Reich 
deutscher Nation im Königreich Ungarn im 18. Jahrhundert . (Megjelenés alatt), ezúton köszönjük 
Fata Mártának, hogy használhattuk kéziratát. 



illetve a helyi társadalom konszolidációjában, integrációjában és effektív tevé-
kenységében érdekeltek közösen érvényesülő szándékait. A külső és a belső sta-
bilizációs-és reformigények kölcsönhatással bírtak egymásra, illetve eredmé-
nyesen egészítették ki egymást.290 

Úgy tűnik, a 18. század eleji pécsi egyházmegyében a barokk vallásosság 
sikere abban rejlett, hogy a konszolidációban érdekelt összes fél igényei össze-
találkoztak, az egyház pedig helyesen ismerte fel saját feladatát, és meg tudott 
felelni a vele szemben támasztott társadalmi elvárásoknak. A legfontosabb 
azonban, hogy mindezt helyi szinten volt képes megteremteni, és ezzel stabil 
alapját képezte a katolikus megújulásnak. A katolikus egyház a lokális egyházi 
s t ruktúra kiépülésével a mindennapi élet szereplőjévé és szervezőjévé, ezáltal 
katalizátorává vált, és így ő maga jelentette a közösségek belső kohéziós erejét. 
Úgy látjuk, hogy a Tridentinumnak az alsópapságra vonatkozó elvi és elméleti 
elképzelései a gyakorlatban is megvalósultak a korabeli pécsi egyházmegye te-
rületén, és a plébániákon keresztül viszonylag sikeres modelljét láthatjuk a 
konszolidációt elősegítő, lokális egyházi rendszernek. Mindezek az eredmények 
arra figyelmeztethetnek bennünket, hogy ezeket a komplex jelenségeket alapo-
san és egyenként kell vizsgálnunk, majd ennek megvalósulásával lehet diffe-
renciált képet kialakítani a korszak országos és regionális egyházi és társadal-
mi viszonyairól.291 

290 Vö. Ernst Walter Zeeden: Die Entstehung der Konfessionen. Grundlagen und Formen der 
Konfessionsbildung im Zeitalter der Glaubenskämpfe. Wien 1965. 99. 

291 Vö. Heckel, M.: Die katholische Konfessionalisierung i. m. 186. 





Ugrai János 

FELEMÁS MODERNIZÁCIÓ 
Az osztrák oktatáspolitika kezdetei és Johann Melchior von Birkenstock nézetei1 

Bevezetés 

Az állami oktatáspolitika megszületését, első fontosabb törekvéseit a 
Habsburg Birodalomban (Monarchiában) a 18. század utolsó harmadára tehet-
jük. A Magyarországon az I és a II. Ratio Educationis által behatárolt időszak-
tól (1777-1806) valamivel hosszabb ideig, bő fél évszázadig tartott az ehhez 
kapcsolódó, az örökös tartományokra kiterjedő, de javarészt Bécsben folyó ok-
tatáspolitikai diskurzus. Miközben a hazai tanügyi rendszer megszervezésére 
irányuló kísérleteket és azok eredményeit bőségesen tárgyalta-tárgyalja törté-
neti irodalmunk, az ezzel párhuzamos ausztriai kezdeményezésekről alig olvas-
hatunk magyarul - noha okkal feltételezhetjük, hogy azok a hazai kortársak és 
utódaik elképzeléseire közvetve vagy közvetlenül hatást gyakoroltak.2 Pedig ál-
lam, egyház, társadalom, gazdaság, oktatás, művelődés viszonyában egészen 
sokféle problémát vetettek fel a bécsi vezető értelmiségiek. Sokféle aspektusból 
gondolták végig az iskola feladatait, s keresték a helyét az — élet egyre nagyobb 
területei fölötti befolyásra törekvő — állam gépezetében. A különböző szerep-
lők neveltetésüktől, habitusuktól, érdekeiktől függően izgalmas viták részesei-
vé lettek. Nemcsak hivatalos üléseken ütköztették nézeteiket, hanem vitairat-
okban és tervezetekben is. Sőt, esetenként átfogó, már-már enciklopédikus igé-
nyű kötetekben is kiemelt helyet biztosítottak a nevelés kérdéseinek. Ha mind-

1 A tanulmány a MÖB-CH és a Habsburg-kori Kutatások Közalapítványának, valamint az 
OTKA posztdoktori (90 75335) ösztöndíj-támogatásával készült. Ezúton köszönöm meg Soós István-
nak a dolgozat elkészítéséhez nyújtott segítségét. 

2 A két Ratio Educationis korának bőséges hazai irodalmából a legjelentősebb művek (a teljesség 
igénye nélkül): Marczali Henrik: Magyarország története II. József korában. I—III. Bp. 1880-1888.; Kár-
mán Mór: Közoktatásunk országos szervezésének nehézségei a XVIII. században. Budapesti Szemle 
145. (1911) 218-239.; 394-424.; Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia 
korában. I—II. Bp. 1899-1902.; Komis Gyula: A magyar művelődés eszményei, 1777-1848. I—II. Bp. 
1927.; Kosáry Domokos: A kétszáz éves Ratio Educationis. Magyar Pedagógia 77. (1977) 375-387.; 
Hajdú Lajos: A közép- és felsőfokú iskolák ellenőrzése Magyarországon a felvilágosult abszolutizmus 
időszakában (1776-1790). Levéltári Közlemények 57. (1986) 3-56.; Kosáry Domokos: Az oktatásügy 
a haladó törekvések hullámvölgye idején, 1790-1830. In: A magyar nevelés története. Főszerk. Hor-
váth Márton I. Bp. 1988. 211-255.; Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. 
Bp. 1996.; Sasft Csaba: Tandíj, elitképzés vagy közoktatás. Századvég. 13. (1998) 133-157.; Keszei 
András: A kulturális környezettől a társadalmi feltételekig. Korall 3-4. (2001) 53-69. Az ausztriai vi-
szonyokra leginkább kitér: Kosáry D. : Művelődés i. m. Vázlatos, rövid kitekintés: Ugrai János: Önál-
lóság és kiszolgáltatottság. A Sárospataki Református Kollégium működése, 1793-1830. Bp. 2007. 
47-57. Egyetlen szakkérdéssel összefüggésben 1. Németh András: Osztrák tanügyi viszonyok és a pe-
dagógia szaktudománnyá válásának kezdetei. Magyar Pedagógia 103. (2003) 189-209. 



ehhez hozzászámítjuk az egyetemen, ülések szüneteiben vagy a magánszférá-
ban lezajló, rekonstruálhatatlan, ám minden bizonnyal éles vitákat, talán nem 
túlzunk, ha azt feltételezzük, hogy az oktatás ebben az időszakban a bécsi mű-
velt elit körében fontos közüggyé vált. 

Tanulmányunkban először ennek az impulzív időszaknak a legfőbb jel-
lemzőit kívánjuk összegyűjteni, bár ezek részletes elemzésére ezúttal nem vál-
lalkozunk. Előbb az állami oktatáspolitika megszületését, első törekvéseit és 
azok eredményeit foglaljuk össze röviden. Majd igyekszünk a szerteágazó viták-
ban főbb szerepeket vállalók pozícióját és a legfőbb töréspontokat bemutatni. 
Ezeket az általános tendenciákat pedig írásunk második részében szeretnénk 
illusztrálni a korszak egyik meghatározó befolyású, ám kevéssé ismert oktatási, 
művelődési szakértőjének, Johann Melchior von Birkenstock műveinek elem-
zésével. Mivel Birkenstock csaknem az egész korszakban aktív volt, és árnyalt 
okfejtései minden fontos kérdést érintettek, személyének vizsgálata az időszak 
oktatáspolitikai és tanügyi törekvéseinek belső feszültségeire is rávilágít. 

1. Az állami oktatáspolitika megszületése és első eredményei 
Az állami szintű tanügy-irányítási törekvések a felvilágosult abszolutiz-

mus révén jelentek meg Közép-Európában. Nem kizárólag osztrák sajátosság 
tehát, hogy a 18. század utolsó harmadában az önnön feladatát és szerepét a 
társadalom irányításában újrafogalmazó uralkodó — és értelmiségi holdudvara 
— fokozott beleszólást követelt meg az addig szinte kizárólag egyházi felségte-
rületnek számító oktatás kérdéseibe.3 Mindez általában a jezsuita rend felosz-
latásával vett különös lendületet, hiszen így az elvi alapon megfogalmazott tö-
rekvések idejét felváltotta a sürgető tetteké: a legfőbb iskolafenntartó szerze-
tesrend felszámolásával nemcsak tanintézetek tömegeiről kellett azonnal gon-
doskodni, hanem hatalmas vagyon sorsáról is határozni lehetett.4 A Mária Te-
rézia által létrehozott tanügyi alapba sorolt jezsuita vagyon a birodalmi okta-
táspolitika államilag ellenőrzött bázisa lett.5 

Az 1750-es évektől az 1810-es évek közepéig tartó időszakban a korabeli ok-
tatási rendszer minden szegmensét érintették a különböző tervek és intézkedé-
sek. A valódi eredménnyel járó lépések közül talán a tanügyigazgatás állandósu-
lásának, szakszerűbbé válásának és állami felügyelet alá vonásának az irányába 
mutatóak a legfontosabbak. Elsőként az 1760-ban felállított Udvari Tanulmányi 
Bizottságot (Studienhofkommission) említhetjük, amely ráadásul 1774-től világi 

3 Különösen a porosz felvilágosult uralkodó II. Frigyes példája emelhető ki, aki nemcsak meg-
szervezte az iskolahálózat felügyeletét, de sikerrel vezette be a tankötelezettséget is. De a többi felvi-
lágosult monarcha kapcsán is elmondható, hogy különös figyelmet szenteltek az államilag befolyásolt 
és ellenőrzött műveltségi szintemelésnek. L. erről: Hans Rosenberg-. Die Uberwindung der monarchi-
schen Autokratie (Preußen). In: Der aufgeklärte Absolutismus. Hg. Karl Ottmar Freiherr von Are-
tin. Köln 1974. 182-204. 

4 A jezsuita rend feloszlatásáról: Hermann Haberzettl-. Die Stellung der Exjesuiten in Politik 
und Kulturleben Österreichs zu Ende des 18. Jahrhunderts. Wien 1973. 13-17.; William V. Bangert-. 
A jezsuiták története. Bp. 2002. 343-353. 

5 Sigmund Adler. Die Unterrichtsverfassung Kaiser Leopolds II. und die finanzielle Fundie-
rung der österreichischen Universitäten nach den Anträgen Martini. Wien-Leipzig 1917. 1-15. 



szakember elnöklete alatt működhetett.6 Bár a mindössze néhány fős testület 
semmiképpen nem feleltethető meg a mai oktatási minisztériumnak, tevékeny-
ségi köre és hatósági jogosultsága megalapozta a 19. század második felében ál-
landósuló szakminisztériumi apparátus ténykedését.7 Szerteágazó tevékenysé-
ge révén — az uralkodó habitusától is függően — komoly jelentőségre tet t szert 
a napi ügymenet biztosításában és a hosszú távú tervezetek mérlegelésében, ki-
érlelésében egyaránt. Főként e bizottságnak köszönhetően az 1774/75. tanévtől 
egy egységes, háromszintű, állami iskolafelügyeleti rendszer alakult ki. Ez a 
normaiskolák,8 a gimnáziumok, líceumok és az egyetemek szintjén érvényesült, 
de csak korlátozottan terjedt ki a falusi kisiskolákra. 

A korszakban a legfőbb oktatási testület neve és ezzel párhuzamosan a rá 
kiosztott feladat többször is változott. II. Lipót tanügyi kérdésekben is szakí-
tott bátyja politikájával, és ez előbb a Studieneim'ichtungskommission9 megala-
kításához és az Udvari Tanulmányi Bizottság nem hivatalos lefokozásához, 
majd az utóbbi szervezet feloszlatásához vezetett. E két lépcsőben végrehajtott 
váltás az egész oktatásirányítás jog- és feladatkörének átstrukturálódásával 
járt. Az uralkodó ugyanis egy többszintű korporativ önigazgatás lehetőségét te-
remtette meg a tanárok részére. A szakmai autonómia jegyében tartományon-
ként hat tanári gyűlés (Lehrerversammlung) szerveződhetett.10 A tanárok így 
saját tananyagaikról, tankönyveikről, tanítási és fegyelmezési módszereikről, a 
vizsgákról, alapítványaikról tárgyalhattak volna — többnyire véleményezési és 
javaslattételi jogkörrel —, és saját tudományos lapot adhattak volna közre. A 
szabályos időközönként ülésező testületek felügyeleti szervének a független 
szakemberekből, tanárokból álló, az egyetemi rektor elnökölte tanulmányi 
konferenciát, a Studienkonseßt jelölték ki. Ennek lett volna a feladata a tanári 
határozatok és az általános oktatáspolitikai célok összehangolása.11 

1797-ben azonban ismét gyökeres fordulat következett be. Ekkor, hosszas 
előkészületek után II. (I.) Ferenc császár a három évvel korábban általa alapí-
tott Studien-Revisions-Hofkommissiont bízta meg a tanügyek szervezésével — 
a testület nevével is jelezve az évtizeddel korábbi állapotok revíziójára vonatko-
zó terveit.12 Majd látni fogjuk, hogy ekkor ismét vezető szerephez jutot tak a 

6 Az Udvari Tanulmányi Bizottság megalakítása nem egyedülálló fejlemény, hanem egy tuda-
tos folyamat szerves része volt, amely beleillett az összbirodalmi központi hivatalok létesítésének so-
rozatába. 1774-től Franz Anton Kressel von Gualtenberg (1720-1801) volt a testület elnöke. Wolf-
gang Brezinka: Pädagogik in Österreich. Die Geschichte des Faches an den Universitäten vom 18. 
bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Bd. 1. Wien 2000. 6-10. 

7 A Studienhofkommission az iskolai élet minden területére vonatkozó kérdésben koncepció-
kat dolgozott ki, vitatkozott róluk, állást foglalt és előkészítette az uralkodói rendeleteket, miközben 
az alsóbb két (tartományi és körzeti) igazgatási szint egyre kiterjedtebb tanügyi hivatalainak mun-
káját felügyelte, jelentéseiket feldolgozta. 

8 Normalschule. Felsőbb elemi iskola vagy minta-népiskola. 
9 Talán Tanügy-szervező Bizottságként a legszerencsésebb fordítani az elnevezést — ez utal 

ugyanis a leginkább a II. Lipót által követett logikára, a teljes újragondolás szellemiségére. 
10 Egy-egy gyűlés állt a normaiskolai és a gimnáziumi tanárok képviselőinek, valamint az egye-

tem négy kara professzorainak a rendelkezésére. 
11 Ez nem feltétlenül jelentette a szakmai önrendelkezés szerves, kétszintű rendszerét. Sőt, 

több kérdésben is alapvető elvi ellentét volt a két testület között. Adler, S.: Die Unterrichtsver-
fassung i. m. 34-60. 

12 Karl Wotke: Die von der Studien-Revisions-Hofkommission (1797-1799) vorgeschlagene Re-
form der österreichischen Gymnasium. Wien-Leipzig 1915. VII-XX. 



Mária Terézia utolsó éveiben meghatározó, ám azt követően legalább részben 
háttérbe szorult szakemberek — közöttük Johann Melchior von Birkenstock is. 
A századfordulón, a pénzügyi és háborús válság közepén ezt a bizottságot is fel-
oszlatták, és az uralkodó közvetlen befolyásának erősítése érdekében az oktatá-
si és kulturális ügyeket az Államtanács egyik alosztályára bízták.13 

A szervezeti-irányítási döntések kapcsán nem feledkezhetünk meg az ok-
tatás finanszírozásában bekövetkező változásokról. A korszakot megelőzően az 
uralkodó lényegében semmilyen anyagi eszközzel nem rendelkezett esetleges 
tanügyi elképzeléseinek fedezéséhez. A jezsuita rend feloszlatása azonban ha-
talmas tanulmányi alap (Studienfonds) létrehozását tette lehetővé, amely azu-
tán a többi feloszlatott szerzetesrend vagyonának egy részével is kiegészült. A 
tanügyi változásokat elemezve megállapítható, hogy a jezsuita rend feloszlatá-
sa legerőteljesebben ezen a ponton tekinthető valódi korszakhatárnak. Ez az 
időszak nem bizonyult ugyanakkor túlságosan hosszúnak: a 19. század első év-
tizedében a visszarendeződés bizonyos jeleire bukkanhatunk, miután a jezsui-
ták működésére is áldását adta II. Ferenc. II. József az állami mozgástér továb-
bi bővülését remélve egységesítette és állami irányítás alá vonta a tandíj- és 
ösztöndíj-rendszert.14 Ám az előkészítés nélkül, a valós viszonyokkal, így az 
egyébként is alacsony szintű iskolázással sem sokat törődő császár a népokta-
tásban már két évvel a bevezetés után visszakozni kényszerült. Közép- és felső-
fokon pedig a tanulói létszám drámai, 50% körüli visszaesése tette hosszú tá-
von tar thatat lanná a kísérletet.15 

Az alsó fokú oktatás átfogó szabályozására 1774-ben, az Allgemeine Schul-
ordnung bevezetésével került sor. Mária Terézia ennek megszövegezésével a Po-
roszországból meghívott, ott 1763-ban már oktatási kódexet összeállító Ágos-
ton-rendi szerzetest, Johann Ignaz Felbigert bízta meg.16 A Schulordnung ala-
pozta meg az örökös tartományokban az alulról építkező iskolarendszert, hiszen 
deklarálta a 6-13 évesek tankötelezettségét, noha a magyarországi I. Ratio 
Educationishoz hasonlóan nem tudta azt érvényesíteni. Valamint minden tele-
pülésre egyszerű elemi (Deutsch- vagy Trivialschule), minden városban maga-
sabb (Hauptschule), minden tartományi székhelyen pedig tanítókat is képző 
minta-népiskola vagy normaiskola létesítését követelte meg. A Felbiger nevéhez 
fűződő ún. norma-módszer elterjesztésének kísérlete a módszertani újításon kí-
vül összekapcsolódott a szakszerű tanítóképzés ügyének napirendre tűzésé-
vel.17 Felbiger — számos konkurense ellenére — komoly sikereket könyvelhe-

13 Gertald Grimm: Elitäre Bildungsinstitution oder „Bürgerschule"? Das österreichische 
Gymnasium zwischen Tradition und Innovation 1773-1819. Frankfurt am Main 1995. 455^460. 

14 Sem a tandíj, sem az ösztöndíj nem számított ismeretlennek a korszakban. Ezek rendszeré-
ről azonban II. József előtt nem beszélhetünk, hiszen iskolánként, esetleg fenntartó szerzetesren-
denként változott mértékük, egymással való viszonyuk és a tanulóra való kirovás logikája is. 

15 Grimm, G.: Elitäre Bildungsinstitution i. m. 210-217. 
16 Johann Ignaz Felbiger (1724-1788) a korszak egyik nemzetközileg is legismertebb pedagógu-

sa, oktatási szakértője. Ausztriában Mária Terézia meghívásától II. József uralmának első éveiig, 
1782. évi nyugdíjazásáig tevékenykedett. 

11 Helmut Engelbrecht-. J. I. Felbiger und die Vereinheitlichung des Primarschulwesens in 
Österreich. Bemerkungen zur pädagogischen Schrift „Kern des Methodenbuches..." In: Kern des 
Methodenbuches, besonders für die Landschulmeister in den kaiserlich-königlichen Staaten. Johann 
Ignaz von Felbiger. Wien é. n. [1777] Reprint. 1-22. 



tett el, hiszen a tartományi székhelyeken valóban felálltak a normaiskolák, 
több mint háromtucatnyi Hauptschule, és egyszerű falusi kisiskolák egész sorá-
nak megalakulása is erre a korszakra tehető.18 II. József első számú prioritás-
ként kezelte a népoktatást, és bár rosszul sikerült, gyorsan felülvizsgált tandíj-
rendelete nem szolgálta ezt a célt, a legtöbb osztrák tartományban látványosan 
emelkedett az elemi képzésben részesülők aránya.19 

A század végén ismét felerősödött a népoktatásról a diskurzus. A 
Studien-Revisions-Hofkommission vetette fel újra a kisiskolákban folyó okta-
tás megvizsgálását, mivel egyre szaporodtak a falusi iskolák minőségével szem-
beni panaszok. A francia háborúk miatt meg-megszakadó, de összességében kö-
zel egy évtizedig tartó vita különös pontja volt, amikor II. Ferenc 1804. évi dek-
rétumában (Schulplan) az uralkodó szent kötelességének ismerte el, hogy gon-
doskodjon alattvalói oktatásáról, ezen belül is az alattvaló társadalmi pozíciójá-
nak (foglalkozásának) megfelelően tagolt iskolázásról, és az intézményes vallá-
sos-erkölcsi nevelésről. Bár a Schulplanbó\ hiányoztak a tételes instrukciók, az 
ezt követő, 1806-ban érvénybe lépő, 350 oldalas Politische Schulverfassung20 

1869-ig szabályozta az oktatás primer szektorát. A dokumentum nagyrészt 
visszaállította, illetve elismerte a Mária Terézia-kori, felbigeri állapotokat.21 Az 
iskolák továbbra is a helyi egyházközség és az egyházmegye felügyelete alatt 
maradtak. Az állam tehát a népiskolát illetően lemondott korábbi törekvései-
nek javarészéről. Ugyanígy a 19. század első kétharmadában meghatározó ma-
radt a tananyag vallásos orientációja is. A tanterveket csak kis mértékben 
sikerült például a gazdaság számára fontos alapismeretekkel (pl. geometria) 
kiegészíteni.22 

Középfokon szintén a kései teréziánus időszak hozott némi változást. Bár 
eredetileg lényegesen merészebb, kifejezetten a felvilágosodás jegyében fogant 
tervezetek is szóba kerültek,23 a királynő a piarista Gratian Marx24 tantervi 

18 Helmut Engelbrecht: Geschichte des österreichischen Bildungswesen. Bd. 3. Von der frühen 
Aufklärung bis zum Vormärz. Wien 1984. 102-118. 

19 Tirolban például három év alatt megötszöröződött az elemi iskolások száma. Mindez tovább 
növelte a különbséget a Habsburg Birodalom más, rosszabb mutatókkal rendelkező tartományaival 
(pl. Galícia, Krajna) szemben. Grimm, G.: Elitäre Bildungsinstitution i. m. 208-210. 

20 Teljes címe: Politische Verfassung der deutschen Schulen in den k. auch k.k. deutschen 
Erbstaaten. 1805. 

21 A népoktatásról szóló viták tanulságos eleme Vinzenz Schluga 1806. évi jelentése az egyik 
karintiai körzet népoktatásának állapotáról. A helyi szinten befolyásos, a cejlei Hauptschule igazga-
tójává kinevezett szakember részletes elemzése arra a következtetésre jut, hogy a teréziánus kor 
tanrendjének visszaállítása az egyetlen helyes megoldás: Anmerkungen zum heutigen Schulunter-
richte. Dem f.-b. Lavanter Ordinariat zu St. Andrä in Kärnten am 22. September 1806 vorgelegt vom 
Cillier Hauptschullehrer Vinzenz Schluga. Rövid bevezetővel közli: Johann Schmut: Uber das Volks-
schulwesen um 1800. Aus der Gedankschrift des Cillier Hauptschullehrers Vinzenz Schluga. Bei-
träge zur Österreichischen Erziehungs- und Schulgeschichte 12. (1910) 25-49. 

22 Engelbrecht, H.: Geschichte i. m. 222-243. 
23 Johann Mathes Heß (1746-1776) würzburgi származású pedagógus tervezetére gondolunk. 

0 egy igen korszerű, a felvilágosodás egyéni autonómiára építő irányzatának megfelelő tantervet dol-
gozott ki. Miután ezt Mária Terézia túlzottan radikálisnak találta, Heß terve lekerült a napirendről, 
készítője pedig korai halála miatt több vitában nem vehetett részt. 

24 Gratian Marx (1720-1810) piarista szerzetes. Mária Terézia kérte fel gimnáziumi tanterv ké-
szítésére, amely 1776-ban lépett életbe és 1804-ig közvetlenül meghatározta a középfokú oktatás 



szabályozása mellett döntött, amely nem hozott éles fordulatot az osztrák gim-
názium történetében. Sőt, ennek köszönhetően 1804-ig egy teljes generáció a 
jezsuitákéhoz sok tekintetben hasonló piarista elvek szerint tanulhatott.25 Eb-
ből az időből fontosabb fejlemény, hogy a modern oktatási rendszer egyik alap-
vető feltételének kialakításaként intézményesítették a lehetőséget a primer és 
a szekunder szektor közötti átmenetre. Ez az egységes elvek szerinti gimnáziu-
mi felvételi bevezetésével, valamint a normaiskola és a gimnázium közötti kap-
csolat szabályozásával vált valóra.26 Ám ez a folyamat ezen a ponton meg is sza-
kadt: a minta-népiskolák szúk körén kívül az összes többi kisiskolából való 
továbblépés szabályozatlan maradt az egész korszakban.27 

Említettük, hogy II. József uralkodása különösen a gimnáziumok számá-
ra bizonyult fekete időszaknak. A tandíj leginkább középfokon okozott draszti-
kus létszámcsökkenést, valamint gimnáziumok sorát is bezárta a császár — 
mindezeket utódja viszonylag gyorsan korrigálni tudta.28 Miközben a gimnázi-
umok különböző súlyú ügyei (a közvetítendő műveltség jellege és célja, új tan-
könyvek elbírálása, a fegyelmi viszonyok szabályozása, gazdasági kérdések, a 
szünidő meghatározása stb.) folyamatosan az éppen illetékes bizottság napi-
rendjén szerepeltek, a szektor átfogó szabályozására 1804-ig nem került sor.29 

Ekkor — többéves, hektikus vitasorozat végén — a szintén piarista Franz Inno-
zenz Lang30 tanterve lépett életbe. A számos innovatív elemet hordozó, de a re-
áltárgyak arányának növekedésében vagy a humán jellegű tárgyak térvesztésé-
ben korántsem radikális tanterv legfontosabb újítása a szaktanári rendszer 
bevezetése volt. 

szellemiségét. Marxot II. József egy főpapi tisztség megajánlásával távolította el a tanügyek közelé-
ből. Addig azonban a részletes tantervi utasítások, valamint tankönyvek kidolgozásával, felülvizsgá-
latával az egyik legfontosabb szereplője maradt az oktatáspolitikának. Marx — visszavonulását köve-
tően, közvetett hatást gyakorolva is — a tradicionális oktatáspolitikai csoport legfőbb hivatkozási 
pontja maradt. 

25 [Anonymischer Plan] An die Extraordin. Hof-Commission unter Praesidio sr. Excellenz Gr. 
Hatzfeld, d. 9ten 7bris 1775. Közli: Karl Schrauf: Des E Gratian Marx ursprünglicher Entwurf für 
die Reform der österreichischen Gymnasien von 7. Juli 1775. Mitteilungen der Gesellschaft für 
deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 6. (1896) 122-150. 

26 Grimm, G.: Elitäre Bildungsinstitution i. m. 95-100. 
27 A kérdés nem pusztán technikai vagy szakmai jellegű, hiszen itt annak a polémiának az el-

döntéséről volt szó, hogy a gimnázium milyen funkciónak feleljen meg inkább, az elitképzésnek vagy 
a polgári nevelésnek. Ezen a helyzeten valamelyest változtatott, hogy a Hauptschule harmadik osztá-
lya fokozatosan vált gimnáziumi előkészítő osztállyá. Ez különösen a századforduló után vált egyre 
jellemzőbbé, amikor a gimnáziumi felvételin már csak némettudásáról kellett számot adniuk a gye-
rekeknek, a latinról nem. Helmut Engelbrecht: Das österreichische Gymnasium zwischen 1790 und 
1848. In: Österreichische Bildungs- und Schulgeschichte von der Aufklärung bis zum Liberalismus. 
Hg. Gerda Mraz. Eisenstadt 1974. 102-103. 

28 Engelbrecht, H.: Geschichte i. m. 118-129. 
29 Noha a Studien-Revisions-Hofkommission folyamatosan és aprólékos részletességgel tárgyal-

ta a gimnáziumok ügyét és egy átfogó felirat megfogalmazásáig is eljutott, munkája végül komolyabb 
eredmény nélkül zárult. Wotke, K.: Die von der Studien-Revisions-Hofkommission i. m. 65-93. 

30 Franz Innozenz Lang (1752-1836) piarista szerzetes, a piarista iskolák prefektusa. A század-
fordulón került az oktatáspolitikai szervek közelébe. Már a 18. század legvégén készített egy gimná-
ziumi tervet, de annak újításait jelentősen korlátozva, a marxi koncepcióhoz közelítve tudta csak el-
fogadtatni 1804-ben. 



Az egyházi szakemberek éles bírálatát kiváltó újítás másfél évtizedig ma-
radhatott életben. A 19. század első évtizedében sorra újranyíló szerzetesrendi 
gimnáziumok, és az ezt engedélyező központi döntések már jelezték, hogy a val-
láserkölcsi és szervezeti okokból a szaktanári rendszert elvető egyházi erők 
megerősödtek. A felvilágosodás és a neohumanizmus jegyeit is magán viselő, a 
nyelvi műveltségre nagy hangsúlyt helyező Lang-i reform és a szaktanári rend-
szer folyamatos visszaszorulás után 1818-ban végleg megbukott.31 

Főként a középfokot sújtotta a tanárhiány. A jezsuita rend feloszlatása, a 
többi, tanítást is végző szerzetesrend háttérbe szorítása, és ezzel együtt az ok-
tatással szembeni állami elvárások növekedése drámai nehézségeket okozott.32 

Ennek ellenére a tanárképzéssel mindössze a szakmai diskurzusok foglalkoz-
tak, annak megszervezéséhez csak viszonylag későn fogtak hozzá.33 így tör-
vényszerűen jutottak tanári megbízáshoz a későbbiekben is az exjezsuiták, va-
lamint a feloszlatott rendek egykori tagjai.34 Ezáltal közvetett befolyásukat 
mindvégig megőrizték, és így a századforduló tá ján készen álltak iskoláik 
visszavételére és a teljes restaurációra is.35 

Az oktatás hiányosságai azonban leginkább a felsőoktatás állapotán vol-
tak lemérhetők; ezért nem véletlen, hogy a reformok is először az egyetemeket 
érintették. A Habsburg Birodalom felsőfokú intézményei a 18. század közepére 
nemcsak a vezető protestáns német egyetemekkel szembeni összehasonlítás-
ban kerültek súlyos lemaradásba, hanem a protestáns példát követő, kevéssé 
jelentős katolikus német egyetemekkel szemben is. Miközben Bécs a 18. század 
elejére Európa egyik legfontosabb hatalmi centrumává vált, szellemi téren tel-
jesen lemaradt. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a jezsuiták közel 
két évszázadig szinte háborítatlanul uralták a Birodalom egyetemeit, és ragasz-
kodtak 16-17. századi nevelési eszményeikhez, céljaikhoz. A katolikus dél-né-
met egyetemek reformjával párhuzamosan, az 1720-as években ugyan Bécsben 
is felmerült néhány ötlet az egyetemi oktatás megújítására, igazi lépések azon-
ban csak Mária Terézia idején történtek.36 

31 Karl Wotke: Das österreichische Gymnasium unter Kaiser Franz. Neunzehnter Jahres-
bericht der Osterreichischen Gruppe der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte. 
Wien-Leipzig 1913. 18-22.; Heribert Timp: Die Problematik „Klassenlehrer" oder „Fachlehrer" in 
den Gymnasialreformen von 1792 bis 1849. Wien 1968. 45-79. 

32 1770 körül minden ausztriai gimnázium valamelyik szerzetesrend kezében volt: 37 középis-
kolát a jezsuiták, 24-et a piaristák, 6-ot a bencések működtettek. A fennmaradó 11 intézményt pedig 
vagy más szerzetesrendek, vagy világi papok irányították. Brezinka, W: Pädagogik in Österreich i. 
m. 13-14. 

33 így például csak 1809-től volt kötelező a tanárjelölteknek előzőleg pedagógiai stúdiumot vé-
gezniük, 1811-től biztosították a lehetőséget a neveléstan kétéves egyetemi tantárgyként való felvé-
telére. 1818-tól pedig a szerzetestanároknak is képesítő vizsgát kellett tenniük, ha iskolában kíván-
tak szolgálni. Engelbrecht, H.: Das österreichische Gymnasium i. m. 108-110. 

34 Timp, H.\ Die Problematik i. m. 59-79. 
35 Haberzettl, H.: Die Stellung i. m. 155-163. 
36 Notker Hammerstein: Aufklärung und katolisches Reich. Untersuchungen zur Universitäts-

reform und Politik katholischer Territorien des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation im 18. 
Jahrhundert. Berlin 1977. 170-177. 



Az újító törekvéseket négy kisebb szakaszra oszthatjuk.37 Először a császár-
né tanácsadója, a németalföldi származású Gerard van Swieten (1700-1772) a 
szinte jelentéktelen orvosi kar megerősítését-megújítását ösztönözte.38 Van Swie-
ten nemcsak a jezsuita nevelési ideálokat vetette el, hanem az állami hasznos-
ság szempontjából értéktelen tudós egyetem elvét is. Ennek megfelelően a jogi 
és a filozófiai karon is növelték a világi professzorok számát, és az olyan kated-
rákét, amelyek közvetlen hasznot hajtó tudással kecsegtettek.39 így például 
1763-ban megalakult az ökonómiai-kameralisztikai tanszék, de a jogi kar ter-
mészet- és államjogi, s a birodalomtörténeti tanszékeinek létesítése is ebbe az 
irányba mutatott.40 

Van Swieten halála után Karl Anton von Martini (1726-1800) vette át az 
egyetemi ügyeket. Még kettejük együttműködésével született meg 1778-ban az 
új, átfogó egyetemi szabályzat. Ennek különösen az oktatás tar talmára vonat-
kozó, tanterveket, tankönyveket, tantárgyakat meghatározó részei bizonyultak 
időtállónak - a következő, fordulatokban egyébként bővelkedő három évtized 
során alig-alig változtak ezek a passzusok.41 Az 1770-es években Stephan 
Rautenstrauch (1734-1785) vezetésével a teológiai karon is megindult a re-
form, bár nagy ellenállás fogadott minden újítási szándékot. 

A következő évtized egyetemi fejlesztéseit messzemenően meghatározta, 
hogy II. Józsefnek különösen lesújtó volt a véleménye a közjót közvetlenül nem 
szolgáló tudósokról, egyetemekről. Ebből az alapállásból egyik legfőbb tanács-
adója, Gottfried van Swieten (1734-1803) sem tudta kizökkenteni. Miközben a 
császár látványosan, állami szolgákká fokozta le a professzorokat, és több egye-
temet bezáratott, a felsőfokú szakképzés megszervezésében elévülhetetlen ér-
demeket szerzett. Erősítette az orvosi karon a gyakorlati oktatást, megteremt-
ve például a betegágy melletti gyakorlat lehetőségét. Állatorvosi, mérnöki inté-
zetet, illetve katedrát létesített, és továbberősítette a jogi kar szekuláris, állami 
tisztviselőket képző jellegét.42 

3' Josef Hochgerner-. Studium und Wissenschaftsentwicklung im Habsburgerreich. Studenten-
geschichte seit Gründung der Universität Wien bis zum Ersten Weltkrieg. Wien 1983. 97-109.; 
Günther Winkler-. Die Rechtspersönlichkeit der Universitäten. Rechtshistorische, rechtsdogmatische 
und rechtstheoretische Untersuchungen zur wissenschaftlichen Selbstverwaltung. Wien-New York 
1988. 15-20. 

38 Johannes Wimmer-. Gesundheit, Krankheit und Tod im Zeitalter der Aufklärung. Wien 1991. 
78-82.; Schulteisz Emil: A nagyszombati egyetem orvostanárai. Bp. 2004. 27-34. 

39 1774-ben a filozófiai karon már 10 professzor működött, és a francia, olasz, spanyol, angol és 
a cseh nyelv tanításához is külön tanár állt rendelkezésre. Brezinka, W: Pädagogik in Österreich i. 
m. 22-23. 

40 Grete Klingenstein-. Despotismus und Wissenschaft. Zur Kritik norddeutscher Aufklärer an 
der österreichischen Universität, 1750-1790. In: Formen der europäischen Aufklärung. Hg. Fried-
rich Engel-Janosi - Grete Klingenstein - Heinrich Lutz. Wien 1976. 126-133. 

41 Hammerstein, N.: Aufklärung i. m. Berlin 1977. 177-196. 
42 Ez megfelelt a korszak utilitarista-kameralista elvárásainak. Alább még szólunk róla, hogy 

Birkenstock ellenében például Sonnenfels kizárólag ennek a funkciónak kívánta alárendelni az egye-
temet. Grete Klingenstein-. Akademikerüberschuss als soziales Problem im aufgeklärten Absolu-
tismus. Bemerkungen über eine Rede Joseph von Sonnenfels aus dem Jahre 1771. In: Bildung, 
Politik und Gesellschaft. Hg. Grete Klingenstein - Heinrich Lutz - Gerald Stourzh. Wien 1978. 
175-177. 



Végül II. Ferenc császár 1805. évi rendelete zárta a változtatások sorát. 
Bár ekkor szilárdult meg a neveléstan pozíciója a filozófiai karon, és néhány to-
vábbi kisebb-nagyobb lépés is a szakszerűsódést szolgálta, itt is a restaurációs 
törekvések váltak dominánssá. Jellemző erre, hogy miközben az 1752., 1774., 
1783. és 1790. évi rendtartások kizárólag világi tárgyakat szabályoztak a filozó-
fiai karon, az 1805. évi szabály 3 éven át heti 2 órában, kötelező vizsgatárgy-
ként írta elő a vallásismeretet. Egyre növekedett ismét az egyházi befolyás, míg 
végül az egyetemi tanterv 1818. évi revíziója a tanszabadság teljes felszámolá-
sához vezetett.43 

2. Főbb vitatémák, törésvonalak 
Az évtizedekig folyó, néha igen intenzív, időnként viszont lanyhuló vitaso-

rozat számtalan problémát érintett, és sokak állásfoglalását tette lehetővé. A kü-
lönböző szereplők pozíciójának meghatározása nem egyszerű, hiszen ahogy a 
modern oktatási rendszernek is legfeljebb a csíráiról beszélhetünk, ügy a klasszi-
kus oktatáspolitikai érdekcsoportok is csak nagyon kezdetleges állapotban fedez-
hetők fel. Az egyes, hosszá évekig befolyásos szereplők álláspontja változhatott, 
és így egymáshoz való viszonyuk sem tárgyalható néhány nagy blokk elkülöníté-
sével. Igaz, ez alól két-három nagyobb tábor is kivételt képez. Áttekintésünket 
éppen ezért velük kezdjük. Ezt követően azonban inkább a legjellemzőbb vitaté-
mákat, és az ezek kapcsán megfogalmazódó tipikus javaslatokat idézzük fel - et-
től remélve, hogy kirajzolódnak a meghatározó véleményformálók és döntésho-
zók közötti különbségek. 

a. Egyházi vezetők oktatáspolitikai törekvései 

Igazán homogén csoportokat az a tény eredményezett, hogy az állami okta-
táspolitika az egyház kárára született meg. Két-három kivételesen széles látókö-
rű egyházi személyiségtől44 eltekintve az egyház részéről általában a mindenféle 
értelemben vett status quót erősítő állásfoglalások születtek. Ezek a személyek 
nemcsak az állami szerepvállalás térnyerését, hanem a tartalmi-didaktikai újítá-
sokat is ellenezték, és mindvégig a 18. század eleji állapotok visszaállítására töre-
kedtek. Ennek ellenére részben világnézeti, részben viszont hatalom-megosztási 
okokból nem egy, hanem legalább két (de inkább három) csoportról beszélhe-
tünk. 

Legmarkánsabban az időközben feloszlatott szerzetesrendek oktatásban 
érdekelt tagsága különült el. Ezen belül is különösen a jezsuiták (exjezsuiták) 
álláspontja volt egyértelmű. Mindvégig a teljes restaurációra törekedtek tehát, 
és bár ezt minden más résztvevő anakronisztikusnak és károsnak tartotta, az 
oktatásban továbbra is megkerülhetetlennek bizonyultak az egykori jezsuiták. 
Ez elsősorban korábbi szilárd pozícióikból, s azok legalább részben sikeres át-
mentéséből adódott. Az 1750-1760-as években megvalósuló — éppen az ő mo-

43 Wotke, K.: Das österreichische Gymnasium i. m. 20.; Brezinka, W.: Pädagogik in Österreich i. 
m. 20-25. 

44 Marx és Lang mellett leginkább Rautenstrauchra gondolunk. 



nopóliumuk megtörését hozó — egyetemi reformig a felsőbb oktatás teljes egé-
szét kezükben tar tot ták a szerzetesrendek, főként a jezsuiták. így feloszlatá-
suk, elbocsátásuk után kilátástalanul súlyos tanárhiány jellemezte a gimnáziu-
mokat, amit egy esetleg sikeresen, gyorsan megszervezett tanárképzés is csak 
hosszabb átmeneti idő után tudott volna felszámolni.45 Ám éppen a tanárkép-
zés megszervezésének elodázása volt a legnagyobb sikere a régi rend híveinek, 
így az idő múlásával egyre jobb pozícióba kerültek a nélkülözhetetlennek bizo-
nyuló exjezsuiták. Ráadásul a tanügyigazgatás minden szintjén is mindvégig 
meg tudták őrizni a befolyásukat, személyes pozícióikat.46 Az egyetemeken 
ugyan nem ennyire kirívóan, de hasonló helyzet állt elő, csak az újabban beve-
zetett tudományágakban tudták teljesen mellőzni őket. 

A korszak bécsi érseke, Christoph Anton Graf Migazzi (1714-1803) köré 
csoportosultak azok — a főként aktív felső egyházvezetőkből álló — erők, akik 
meg akarták szerezni ugyan a jezsuitáktól a befolyást, de a felvilágosodás és az 
állam törekvéseivel szemben az egyház érdekeit védték. Markáns jezsuitaelle-
nességük nem párosult szekuláris vagy modernizációs célokkal. Fellépésük te-
hát jobbára kimerült saját befolyásuk erősítésében, illetve bizonyos teológiai és 
egyházszervezeti kérdések képviseletében.47 Az oktatáspolitikában azonban 
mindenféle komolyabb tartalmi változtatásnak ellenálltak, hiszen azok az egy-
ház hagyományos szerepét rendre kétségbe vonták. Jelentőségüket növelte, 
hogy a cenzúrabizottságban, a különböző egyetemi testületekben, a papképző 
szemináriumok és leginkább persze a püspökségek vezetésében kikerülhetetle-
nek maradtak, és így közvetlen rálátásuk volt a tanügyek egészére. Jól jellemzi 
ezen szereplők pozícióját Migazzi személyes sorsa. A korábban reformoktól sem 
elzárkózó, makacsul jezsuitaellenes érsek megrettent az állami hatalom kiterje-
désének veszélyétől, és idővel, nézeteit felülvizsgálva már minden kérdésben 
kifejezetten konzervatív álláspontra helyezkedett.48 

45 Karl Wotke: Beiträge zur Gymnasiallehrerfrage in Österreich in den Jahren 1796 bis 1800. 
Beiträge zur Österreichischeil Erziehungs- und Schulgeschichte 12. (1910) 72-106, különösen 72-74. 

46 Az egykori jezsuiták oktatási befolyásáról: Haberzettl, H. : Die Stelllung i. m. 152-173. 1793-
ban például az igen nehézkesen megalakuló bécsi tanári gyűlés 17 tagjából 11 exjezsuita volt, élükön 
a szintén a rend egykori tagjával, Wilhelm von Brinkkel. Nem véletlen, hogy szinte mindenben (ta-
nulmányi idő hosszában, tankönyvek átdolgozásának kérdésében, latin és vallás nagy arányában 
stb.) a jezsuita hagyományok folytatását javasolták, s a Studienkonseßszel is ellentétbe kerültek. 
Timp, H. : Die Problematik i. m. 17-20. 

17 Jellemző az a követeléslista, amit Migazzi napokkal II. József halála után nyújtott be: min-
den tankönyvet ellenőrizhessenek a püspökök; egyébként is állítsák vissza a minden iskolára kiterje-
dő, átfogó püspöki felügyeleti jogot; teljes mértékben rehabilitálják a latin nyelvet és a 18. század kö-
zepi szinten tanítsák; a II. József idején államosított-szekularizált papi szemináriumokat rekleri-
kalizálják. Hasonló követeléseket fogalmazott meg a szintén igen aktív Heinrich von Kerens sankt 
pölteni vagy Joseph Anton Gall (1748-1807) linzi püspök is. Grimm, G.: Elitäre Bildungsinstitution 
i. m. 315-316. Migazzi egyébként II. Ferenc trónra lépésekor újabb programmal jelentkezett, még 
mélyebb, teljes körű reorganizációt követelve, és egyszersmind az uralkodó és az egyház új szövetsé-
gét felajánlva. Grimm, G.\ Elitäre Bildungsinstitution i. m. 349-354. 

48 1757-ben került a bécsi érseki székbe, és eleinte elszántan jezsuitaellenes tevékenységet fej-
tett ki. Az 1760-as évek közepétől azonban egyre egyértelműbben elhatárolódott korábbi önmagától 
és a köré szerveződő janzenistáktól — velük a jezsuita rend feloszlatása után minden kapcsolatot fel 
is számolt. Ezt követően a teréziánus-jozefinus egyház- és oktatáspolitika egyik legerősebb és leg-
színvonalasabb ellenzője lett. Peter Hersche: Erzbischof Migazzi und die Anfänge der jansenistischen 



Migazzi mozgása kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy az egyházon belül 
már jóval II. József mitrégensi uralomra lépése előtt számos reformbarát cso-
port alakult, amelyek előkészítették, megelőlegezték a végül Jozefinistának" 
nevezett egyházpolitikai törekvéseket.49 Ezek a jobbára itáliai eredetű eszmék 
erős gyökeret vertek Bécsben és meghatározták II. József, majd II. Lipót nevel-
tetésének irányát is. A janzenizmus, a kései janzenizmus, a reformkatoliciz-
mus, a katolikus felvilágosodás, a febronianizmus és a jozefinizmus hívei döntő-
en teológiai és egyházszervezeti kérdésekben ütköztették nézeteiket, az okta-
táspolitikai csatározásokban csak esetlegesen nyilvánultak meg.50 Ám mégis 
döntően hozzájárultak ahhoz, hogy a 18. század közepén a bécsi (és később a 
többi) egyetemen háttérbe szorultak a jezsuiták. A teológiai, a filozófiai és a jogi 
kar mellett a janzenisták egyik legfontosabb szívügyének számító bécsi papkép-
ző szeminárium is fontos küzdőtérré vált a jezsuiták és — az egyszerűség ked-
véért nevezzük így — a belső egyházreformerek között. Még konzervatív fordu-
lata előtt Migazzi kezdte el kiszorítani a jezsuita professzorokat és modernizál-
ni a tananyagot. Sikerrel, hiszen a jezsuiták helyébe néhány év alatt saját híveit 
(későbbi ellenlábasait) juttatta.51 A tanítás tartalmát illetően is hasonló ered-
ménnyel járt el. A bécsi teológiai fakultást például új épületbe költöztette, és 
kémiai laborral, csillagvizsgálóval, anatómiai és sebészeti eszközökkel, prepa-
rátumokkal szerelte fel - jelezve ezzel a természettudományos diszciplínáknak 
tulajdonított jelentőséget és egyúttal a skolasztikus világkép felülvizsgálatára 
való hajlandóságát. A későbbiekben, Migazzi fordulatát követően is állandó 
ütközőponttá vált a kérdés, hogy kik, mit és milyen könyvekből tanítsanak az 

Bewegung in Wien. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 24. (1971) 280-309.; Elisabeth Ko-
vács: Ultramontanismus und Staatskirchentum im theresianisch-josephinischen Staat. Der Kampf der 
Kardinale Migazzi und Franckenberg gegen den Wiener Professor der Kirchengeschichte Ferdinand 
Stöger. Wien 1975, különösen 26-55. 

49 Az eredetileg Muratori nevéhez köthető programpontok között találjuk már a 17. század vé-
gén a toleranciát, a hasznot nem hajtó kolostorok felszámolását, a megélt személyes hit hangsúlyozá-
sát, illetve az uralkodóknak a néppel szembeni kötelességeit. Ennek ausztriai megjelenése révén mái-
jóval II. József előtt változékonnyá, esetenként kifejezetten rosszá vált a bécsi udvar és a pápa viszo-
nya. Erre vonatkozóan: Adam. Wandruszka: Der Reformkatholizismus des 18. Jahrhunderts in Ita-
lien und in Österreich. Neue Forschungen und Fragestellungen. In: Festschrift Hermann Wies-
flecker zum sechsigsten Geburtstag. Hg. Alexander Novotny - Othmar Pickl. Graz 1973. 231-240.; 
Uő: Die katholische Aufklärung Italiens und ihr Einfluß auf Österreich. In: Katholische Aufklärung 
und Josephinismus. Hg. Elisabeth Kovács. Wien 1979. 62-69.; Eleonore Giesig: Muratori und die 
Einflüsse der italienischen Aufklärung in Österreich. In: Verdrängter Humanismus - verzögerte 
Aufklärung. Österreichische Philosophie zur Zeit der Revolution und Restauration (1750-1820). Hg. 
Michael Benedikt Wien 1992. 456-470. 

50 A különböző irányzatok képviselőit a szoros személyes kapcsolatok, az erős egymásra hatá-
sok azonban még a legfontosabb vitapontokban is közel hozták egymáshoz. Wandruszka, A..: Der 
Reformkatholizismus i. m. 231-233. 

51 Közülük kiemelkedett Ambros Simon Stock és Anton Wittola, akik egymást követve a teoló-
giai, és Johann Peter Simen, aki pedig a filozófiai kar direktora lett. Miután az 1770-es évek elejére 
az immár reformellenes Migazzi elérte mindkettejük ellehetetlenülését, helyükbe Mária Antoinette 
egykori gyóntatópapja, Johann Baptist de Terme abbé lépett, és a továbbiakban ő fogta össze a belső 
egyházreformereket. Kovács, E.\ Ultramontanismus i. m. 32-37.; 44^17. Más ausztriai nagyvárosok-
ban is komoly műhelyek alakultak ki ebben a szellemben. Például Salzburgban az ottani érsek uno-
kaöccse, Virgil Freiherr von Firmian és Joseph Maria Graf Thun kanonok révén; Innsbruckban pe-
dig Paul Joseph Riegger jogászprofesszornak köszönhetően. Giesig, E.: Muratori i. m. 466-470. 



egyetemen és a papi szemináriumban. Ezáltal ennek a körnek leginkább a 
felsőoktatásban, illetve annak egy szegmensében nyílt alkalma nézeteit kifejte-
ni és ütköztetni.52 

b. Az oktatásirányítás centralizációja 

Az oktatási rendszer megszervezésének egyik alapfeltétele, hogy a felek 
eldöntsék, az állam miként kívánja irányítani a tanügy egészét. A felvilágosult 
abszolutizmus és az azt követő restauráció idején — az egyházi erőkön kívül — 
alig-alig vonták kétségbe a szakemberek az uralkodó és a központi hivatalok 
erős kontrolljának létjogosultságát. Bár említettük, hogy az oktatást irányító 
testületek száma, neve, összetétele többször változott, a háromszintű (közpon-
ti, tartományi, körzeti), államilag felügyelt szakigazgatás ügyét elvi okokból 
ri tkán tárgyalták az üléseken.53 

Egyetlen rövid periódus képez ez alól kivételt. II. Lipót személyesen is el-
kötelezettje volt a szekuláris alapú decentralizációnak, és uralma idején néhá-
nyan elszántan támogatták is ezt. Közülük Martini emelendő ki, aki elvetette a 
II. József idején rendszeresített totális állami irányítást, és bevezette a már em-
lített, ideig-óráig működő tanári gyűlések, tanulmányi konferenciák rendsze-
rét. A tanári önigazgatás egyedülálló koncepciója teljesen beleillett II. Lipót ko-
rábbi, toszkánai reformelképzeléseinek, valamint birodalmi alkotmányos ter-
veinek sorába. Ugyanakkor szinte minden más vezető szakemberben ellenér-
zést váltott ki, és ezt csak erősítette a kétféle testület közötti komoly ellentét.54 

Támogatókat csak a ritkábban megnyilvánuló szereplők között talált Martini, 
így például már II. Ferenc idején, a restaurációs törekvések kezdetén és u tána 
is határozottan kiállt mellette Friedrich Freiherr von Eger.55 

Ám az ellenoldalt tekintélyes, egyéb kérdésekben esetenként kifejezetten 
progresszív nézeteket valló szakemberek erősítették. Leginkább Gottfried van 
Swieten emelhető ki, aki II. József egyik legfontosabb tanácsadójaként nyilván-
valóan az erős állami-uralkodói hatalmat preferálta. II. Lipót egyébként ügye-
sen taktikázott, amikor a Studienhofkommission élén álló van Swieten és a 
Studieneinrichtungskommissiont vezető Martini hatáskörét — az előbbi kárá-
ra — szétválasztotta. Ezzel meggátolta a két párhuzamos testület feje közötti 
vita eszkalációját. Igaz, a hát térbe szoruló van Swietennek nem tilthatta meg 
senki Martini állandó, kíméletlen bírálását.56 

52 Hersche, P: Erzbischof Migazzi i. m. 1971. 289-296.; Kovács, E.: Ultramontanismus i. m. 
32-37.; 50-55. 

53 Ezt a nézetet megalapozta gr. Johann Anton Pergen államminiszter korai állásfoglalása. A 
protestáns észak-német gyakorlatot diplomataként közel 20 éven át tanulmányozó Pergen teljes álla-
mi felügyeletet követelt, amelynek szerinte kötelezően ki kell terjednie a magánoktatásra is. Bre-
zinka, W.: Pädagogik in Österreich i. m. 14-15. 

54 Timp, H.: Die Problematik i. m. 25-35.; Grimm, G.: Elitäre Bildungsinstitution i. m. 306-310. 
55 Friedrich Freiherr von Eger, udvari tanácsos, a kereskedelmi ügyek felelőse, liberális szelle-

miségű szakember. Grimm, G.: Elitäre Bildungsinstitution i. m. 371-374.; 405-410. 
56 Uo. 310-314. Van Swieten pártján állt még Franz Joseph von Heinke is, aki a jozefinus évti-

zed végén a bécsi jogi kar direktoraként működött. 



c. Az iskolázás társadalmi funkciója és az iskolaszerkezet 

Szintén fontos kérdés, hogy az oktatáspolitikai szereplők milyen társada-
lomképhez igazították saját, iskolázással szembeni elvárásaikat. Elvi alapon 
ebben is viszonylag ritkán alakult ki igazi polémia. A szereplők majdnem mind-
egyike a társadalmilag differenciált, szelekciós logika alapján működő iskola-
rendszert, az immobilitást támogatta. Ebben a tekintetben az egyik leghatáro-
zottabb elképzelés éppen Birkenstocké volt, amelyet az alábbiakban még rész-
letesen tárgyalunk. A probléma egész korszakon átívelő ideológiai megalapozá-
sát azonban Joseph von Sonnenfels (1733-1817) szolgáltatta. A kameralista 
professzor utilitarista alapon négy csoportba (nemesek, termelő, szolgáltató te-
vékenységet végzők, inaktívak) sorolta az embereket, és eszerint különböző is-
kolai pályafutást írt elő a számukra. Sonnenfels nagy súlyt helyezett az iskolá-
zás tömegessé válására, a szellemi proletariátus kialakulásának megelőzésére. 
Ennek érdekében például a felsőbb iskolázás (közép- és felsőfok) kapacitásának 
szűkítését, exkluzivitásának fokozását indítványozta.57 A „tanulási kórral"58 

szembeni fellépés ugyanakkor kiegészült a tehetségek bizonyos védelmével. El-
lenezte például a túl korai szelekciót és a szülők túlzott beleszólását. Elmarasz-
talta a félinformációkra alapozott szülői döntéseket, és azt, hogy ezekre alapoz-
va az eleinte kevésbé sikeres gyerekeket idejekorán kiveszik az iskolából. A 
később kibontakozó tehetségek érdekében kiemelte azt is, hogy káros a szigorú 
ragaszkodás a túlságosan alacsony (gimnázium a 12., egyetem pedig a 16. élet-
évtől) korhatárokhoz.59 

Erősebben vagy gyengébben, de ez a felfogás tükröződött szinte valamennyi 
koncepcióban, szentesített tantervben, de a legtöbb hozzászólásban is. Különösen 
tanulságos a Marx által bevezetett gimnáziumi vizsga rendszere. Ez elvileg a telje-
sítmény-alapú elbírálás felé mozdította volna a rendszert. Am valójában kevéssé 
érvényesült a felvételi eljárás eredeti funkciója, és így az ökonómiai és társadalom-
politikai érvekkel alátámasztott, szociálisan korlátozó iskolázás egyik kiszolgálója 
lett.60 Két évtizeddel később Augustin Zippe (1747-1816)61 és Heinrich Franz Graf 
Rottenhan62 is kiállt a rendi szelekció mellett, mondván „filozófus parasztokra" 
nincs szükség.63 

6' Klingenstein, G.: Akademikerüberschuss i. m. 183-192. 
58 A szerző a Studiersucht kifejezést használja. 
59 Wotke, K.: Die von der Studien-Revisions-Hofkommission i. m. 1-4.; 40-42. 
60 Bár Marx hangsúlyozta, hogy a tanévek végén tartott nyilvános vizsgákon objektíven és való-

ban a teljesítményt értékeljék, ám ha a szinte kizárólag csak a latintudást osztályozó vizsgán valaki 
4-esnél rosszabb jegyet kapott, nem léphetett tovább. Evet viszont csak egyszer lehetett ismételni, 
utána automatikusan kizárták a közepes vagy gyenge tanulót. Grimm, G.\ Elitäre Bildungsinsti-
tution i. m. 95-103. A rendszer tartós működőképességét jellemzi, hogy a grazi gimnáziumban példá-
ul az 1810-es évtizedben az elsős tanulók átlagosan kb. 40%-a léphetett másodikba, de 1819-ben pél-
dául 91 fő közül csak 19. Engelbrecht, H.: Das österreichische Gymnasium i. m. 102-103. 

61 Augustin Zippe (1747-1816) a bécsi teológiai kar direktora, a Studien-Revisions-Hofkom-
mission modern felfogású, de nem túl befolyásos tagja. 

62 Heinrich Franz Graf Rottenhan (1738-1809) az 1780-as évektől különböző magas állami hi-
vatalok betöltője, a Studien-Revisions-Hofkommission elnöke. 

63 Grimm, G.: Elitäre Bildungsinstitution i. m. 358-360.; 378-384. 



Ezzel szemben egalitárius vagy a tanulókat valóban iskolai teljesítményük 
alapján besoroló elképzelések alig-alig láttak napvilágot. Johann Mathes Heß 
gyorsan mellőzötté vált koncepciója, majd II. Lipót idején egyes liberális tanácso-
sok — közülük is leginkább von Eger — hozzászólásai jelezték, hogy felismerték 
az iskolának a társadalmi mobilitást elősegítő funkcióját is, és azt egyesek ki is 
kívánták aknázni. Von Eger egyik, 1797. évi hozzászólása igen tanulságos. E sze-
rint a parasztság oktatásának elhanyagolása és a szakmacsoportok iránti igény 
figyelembe vétele helyett a rendi különbségek alapján megszervezett, restriktív 
oktatás megfosztja az országot a gazdasági felemelkedés lehetőségétől.04 

Sokkal árnyaltabb kép és valódi törésvonalak bontakoznak ki azonban 
előttünk, ha nemcsak a társadalompolit ikaiig tudatos, deklarált kijelentéseket 
vesszük szemügyre, hanem az ezzel kissé áttételesebben érintkező szerkezetpo-
litikai elképzeléseket is. Arra a kérdésre ugyanis már többféle válasz született, 
hogy az állam által irányított iskolázásnak az elitképzés, a tudósképzés, az álta-
lános műveltség közvetítése vagy a gazdasági produktivitáshoz szükséges isme-
retek megtanítása-e a fő feladata. A hagyományos, a latinon és a valláson alapuló 
elitképzést részesítette előnyben a Heß antitézisét elkészítő Kollár Ádám Ferenc 
(1718-1783),65 és a két különböző felfogás összehangolásával megbízott, valójá-
ban azonban Kollár felfogásával majdnem mindenben egyetértő Marx is.66 

Másfajta, a gazdaságilag közvetlenül hasznosítható elitképzés, azaz a szin-
tén kevesekre kiterjedő, de szaktudományos, tartalmában is világi felsőoktatás 
(orvos-, mérnök-, hivatalnokképzés stb.) mellett állt ki Gerard van Swieten és 
fia, továbbá Pergen, Sonnenfels és Rottenhan is. Ez igen komoly különbséget je-
lentett a hagyományos elitképzéshez képest, hiszen ehhez egyrészt egy termé-
szettudományos és praktikus ismeretekre, a német nyelv tanulására nagy súlyt 
helyező gimnáziumi oktatás szükségeltetett — ha mégoly szűk keretek között is 
—, másrészt széles körű népoktatást kellett hozzá megszervezni. A népoktatás 
jelentőségére a felsoroltak közül egyébként Gottfried van Swieten, a reálközpon-
tú középfok fontosságára pedig Rottenhan világított a legerőteljesebben.67 Ha-
sonló nézeteket vallott Zippe is, aki túlzottnak találta a gimnáziumok latin jelle-
gét, és az elsők között lépett fel például az újkori történelem, a modern földrajz 
vagy az anyanyelv tanításának érdekében.68 

Heß és Felbiger az 1770-es években, azután az 1790-es évek elején a prá-
gai gimnáziumi tanári gyűlés egyik meghatározó tagja, Joseph Grün, a szintén 
csehországi, ipari kisiskolát (Industrieschule) alapító Ferdinand Kindermann 
(1724-1800)69 és von Eger tanácsos, majd a 19. század elején Martin Lorenz70 

64 Uo. 76-82..; 281-285.; 377-384. 
65 Kollár Ádám Ferenc udvari tanácsos, a Hoßibliothek, majd 1774-től a Studienhofkommission 

gimnáziumi ügyekkel foglalkozó direktora. Csóka J. Lajos: Mária Terézia és Kollár Ádám. Pannon-
halma 1936. 

66 Grimm, G.: Elitäre Bildungsinstitution i. m. 69-82.; 109-117.; 250-253. 
67 Uo. 40-60.; 196-200..; 360-384.; 411-417. Rottenhan egyébként külön reáliskola-típus meg-

alkotását is szorgalmazta, ehhez azonban nem állt rendelkezésre elegendő pénz. így 1809 és 1817 kö-
zött mindössze öt ilyen iskola létesült (pl. Bécsben, Triesztben és Lembergben). Ezen kívül a felsőfo-
kú szakképzés érdekében Rottenhan teret nyitott volna a líceumoknak is. 

68 Wotke, K.: Die von der Studien-Revisions-Hofkommission i. m. XX-XXXL; 10-12.; 25-26. 
69 Ferdinand Kindermann a csehországi népiskola-hálózat megszervezésének irányítója, Felbi-

ger közvetlen munkatársa. 



állt ki amellett, hogy az oktatást a lehető legszélesebb bázison kell megszervez-
ni. Szerintük ezt csak a tankötelezettség teremtheti meg, amely akarva-akarat-
lanul elősegíti a társadalmi mobilitást. Erre egy sokoldalú, mindenféle igényt és 
érdeklődést kielégítő közép- és felsőfokú iskolahálózatot kell megszervezni.71 

Különösen Martini jutott el az alulról építkező, szervesen fejlődő modern okta-
tási rendszer igényéhez.72 Felismerte, hogy egy valóban jól működő rendszert 
csak arányos, egymásra épülő fokozatok kialakításával lehet elérni. Ezért nem 
lehetséges egyik vagy másik szintet előtérbe helyezni. Ez a felismerés szükség-
szerűen együtt járt bizonyos rendi és egyházi kötöttségek megkérdőjelezésével 
is.73 A szintek egymásra épülését a másik pólus határozottan ellenezte, és Marx 
nyomdokain haladva gátolták a primer és a szekunder szektor összehangolását. 
Ez megakadályozta, hogy a gimnáziumi felvételi a népiskolai tanulmányoknak 
lehessen a fokmérője. Ezzel egyszersmind zsákutcába vezették volna a népisko-
lában tanulókat.74 

Lang és Birkenstock felfogása ellentmondásos volt. A 19. század eleji gim-
náziumi tanterv kidolgozója ugyan — főként a konzervatív erők módosító ja-
vaslatai nyomán — jelentősen változtatott az első elképzelésén. Ám ragaszko-
dott a gimnáziumi tanulmányi idő hat évre emeléséhez és a reáltárgyak közel 
40%-os arányához, a latinnak pedig 50% alá szorításához, és így erősítette a 
gimnázium polgári iskolai, általánosan képző jellegét.75 Megjegyezzük, hogy a 
gimnáziumi tanulmányi idő kérdése megfelelően érzékeltette a felek álláspont-
ját a gimnázium funkciójáról. A Marx által is favorizált ötéves képzés belső ará-
nyai, felépítése inkább megfelelt a hagyományos, egyházi érdekeknek, a hat-
éves képzési időt pedig általában a fokozott innováció hívei sürgették.76 

cl. Az iskolai oktatás tartalma 

Az iskolai tananyag jellegéről kialakított vélemények tagozódása nemcsak 
az iskolához kapcsolódó társadalomkép, hanem az adott csoportok emberképe, 
műveltségeszménye és hatalmi pozíciója, valamint hatalmi törekvései közötti 
különbségekkel is összefüggött. A vita apropóját nemcsak a viszonylag ritkán 
készülő tantervek, hanem a tanároknak szóló részletes tantervi utasítások, va-

70 Martin Lorenz az Államtanács belügyi osztályának oktatási és kulturális alosztályát vezette, 
és ezzel évekig a legbefolyásosabb tanügyi szakembernek számított. A Langgal kiválóan együttműkö-
dő Lorenz általában igen innovatív javaslatokat fogalmazott meg, az oktatás szekularizálásának és 
minél szakszerűbb megszervezésének a pártján állott. Grimm, G.: Elitäre Bildungsinstitution i. m. 
455-460. 

71 Uo. 69-76.; 326-329. 
12 Ez az egymásra épülés nem azonos Rottenhan hasonló követelésével. A Studien-Revisions-

Hofkommission elnöke is elsőrangú jelentőséget tulajdonított az alsó- és középfok összehangolásá-
nak, ám ezt mindössze a gimnáziumi évek hatékonyabb kihasználása szempontjából tartotta fontos-
nak. Wotke, K.: Die von der Studien-Revisions-Hofkommission i. m. 3-8. 

73 Martini működéséről: Grimm, G.: Elitäre Bildungsinstitution i. m. 44-54.; 292-299.; 318-321. 
74 Ez okozta az egyik legfőbb konfliktust közte és Felbiger között. Grimm, G. : Elitäre Bildungs-

institution i. m. 109-117. Évtizedekkel később Lorenz is határozottan bírálta ezt a gyakorlatot. Uo. 
455-460. 

75 Engelbrecht, H: Das österreichische Gymnasium i. m. 103-106. 
76 Uo. 101-102. 



lamint a tanításhoz rendelt tankönyvek kidolgozása és elbírálása is szolgáltat-
ta. így lényegében az egész korszakot átfogták a tartalmi kérdésekről szóló esz-
mecserék. Az eddigiekből is kitűnik, hogy azok, akik továbbra is teljes egyházi 
fennhatóság alá kívánták sorolni a tanügyet, semmilyen érdemi változtatást 
nem szerettek volna. Számukra a latin nyelv tökéletes begyakorlása, a vallási 
és erkölcsi ismeretek elsajátítása, valamint a kiválogatott ókori klasszikus és a 
legfőbb keresztény teológiai művek megismerése alkotta a tananyag gerincét. 
Ezen túlmenően legfeljebb azon vitatkoztak, hogy milyen mértékben jelenhes-
senek meg kiegészítő tárgyak. 

Ezt a hozzáállást a legmarkánsabban Marx gimnáziumi tanterve példáz-
za. Marx eleve olyan feladatot kapott Mária Teréziától, amelyet csak egy meglé-
vő rendszer apró korrekciójával lehetett teljesíteni. Mindössze 5 napot kapott 
ugyanis a császárnétői arra, hogy Heß és Kollár koncepciójából kiindulva ké-
szítsen egy elfogadható tervezetet.77 A mindvégig ti tokban dolgozó, az elkészült 
művet is névtelenül benyújtó (a szerző kilétét Mária Terézián kívül egyedül az 
Udvari Tanulmányi Bizottság elnöke, Hatzfeld gróf ismerte) szerzetestől nem 
is lehetett mást várni, minthogy kis változtatásokkal megismétli a piaristák 
tanügyi dokumentumaiban foglaltakat. Ennek megfelelően a piarista elvek ma-
radtak évtizedekig meghatározóak az oktatásban - ez a fejlemény messzemenő-
en megfelelt nemcsak a Migazzi vezette konzervatív egyházi erők, de jórészt 
még az exjezsuiták elképzeléseinek is.78 Ezt a képet valamelyest árnyalja, hogy 
Marx a későbbiekben engedett mind a görög, mind pedig a német nyelv tanítá-
sának ügyében: érzékelve a neohumanisták, illetve Sonnenfels támogatóinak 
erejét, részletes utasításaiban e nyelvek javára korrigált az első tanterwáltozat 
vonatkozó passzusain.79 

Tanulságos Martini tradicionalizmus és innováció közötti álláspontja. E 
felvilágosult, liberális tudós ugyanis egyrészt őszintén elkötelezett volt a min-
dennapi életben közvetlenül hasznosítható tárgyak térnyerése és az iskolaszer-
kezet arányos felépítése iránt, és mindent megtett a bifláztató módszerek ki-
szorításáért. Másrészt az 1780-as években — a jozefinus reformok következmé-
nyeit bírálva — egy lényeges témában közös nevezőre jutot t Migazzival: mind-
ketten a leghatározottabban kifogásolták Gottfried van Swieten reformjának 
túlzásait. így például azt, hogy a hallgatók a tanárok hallgatólagos belegyezésé-
vel rendre elmaradoznak a vasárnapi misékről, és egyébként is sokat szabályta-
lankodnak. A fenyegető erkölcsi hanyatlás, amely a konzervatívok tipikus ér-
ve-toposza volt a korszakban, szerinte részben a tanári pálya alacsony társadal-
mi presztízsével, a tanár i tekintély hiányával magyarázható, részben viszont a 
legújabb reformok káros hatásaként is értékelhető. így követelte a szigorúan 
kötelező istentisztelet-látogatás és az erkölcstan nevű tantárgy mielőbbi vissza-
állítását, sőt indokolt esetben a szintén II. József által eltörölt iskolai testi fe-
nyítést is alkalmazhatónak tartotta. Ugyancsak elfogadhatatlannak találta a 

77 Grimm, G.: Elitäre Bildungsinstitution i. m. 82-90. 
78 Igaz, az exjezsuita többségű bécsi tanári gyűlés 1793-ban még a Marx-féle tanterv reál-

tárgy-óraszámait is sokallotta. Wotke, K. : Das österreichische Gymnasium i. m. 1-4. 
79 Grimm, G.: Elitäre Bildungsinstitution i. m. 107-109. 



latin nyelv rovására bevezetett, túlságosan nagy számú, és ezért az elmélyülést 
minden területen lehetetlenné tevő melléktárgyakat.80 

Köztes pozíciót foglalt el Rottenhan és Lang is. Miközben Rottenhan a 
népiskolák és a gimnáziumok tananyagának szellemiségét illetően nem haladta 
meg az évszázados szokásokat, a középfokú reáliskolára vonatkozó javaslata 
számottevő újítást jelentett volna. Ráadásul didaktikailag fontos, innovatív öt-
letei is voltak. így például felismerte a latintanítás körüli nehézségeket. Ezért 
azt javasolta, hogy előbb anyanyelven ismertessék a nyelvtani szabályokat, 
majd egyszerűbb példákkal illusztrálják azokat, és csak ezt követően fogjanak 
bele a bonyolult szövegek feldolgozásába. Ugyanígy komoly fordulatot eredmé-
nyezett volna, ha javaslatának megfelelően a matematika, mint a logikus gon-
dolkodás kulcsa nagyobb súlyt kapott volna.81 

Valójában azonban csak a gimnáziumi prefektusként 1796 végén a Stu-
dien-Revisions-Hofkommission tagjává emelt Lang hozott új lendületet az ak-
kor már évek óta terméketlen vitákat bonyolító testületbe. Előbb 1797-ben a 
Studien-Revisions-Hofkommission tagjaként, majd 1802-ben a Staatsrat bel-
ügyi osztályának felkérésére készített gimnáziumi tervezetet. Második — végül 
meg is valósult — terve ugyan visszafogottabb volt az újítások terén, mint a ko-
rábbi (pl. megszűnt a német nyelv mint külön tantárgy; csökkent a görög és a 
reáltárgyak, nőtt viszont a vallás és a latin aránya), bevezetése azonban még 
így is a felvilágosult és a neohumanista igényeket ötvöző, a korszakban egye-
dülálló reformot jelentett. A hatosztályos gimnáziumot és a szaktanári rend-
szert is bevezető — éppen ezek miatt csak rövid életű — tanterv didaktikai és 
tartalmi szempontból is szakított a jezsuita hagyományokkal.82 

Az oktatás tartalmának megújításáért először Heß lépett fel. Fent emlí-
tett, az uralkodó számára túlzottan radikális gimnáziumi terve erőteljesen a 
felsőfokú szakképzés megalapozására koncentrált. így az anyanyelv, a történe-
lem és a Marxnál kifejezetten alárendelt szerepet játszó matematika mellett a 
gimnáziumban a fizika olyan ágait is előkészítette volna már, mint a hidraulika 
vagy a polgári építészet. Ezenkívül szakítani kívánt a latin dominanciájával, és 
neohumanista elven a görög nyelvet és görög klasszikusok tanulmányozását is 
fontosnak tartotta.83 

Gerard és Gottfried van Swieten elsősorban a modern, világi célokat közvet-
lenül szolgáló egyetemi képzés és az egzakt tudományok szempontjából vizsgálta a 
középiskolai tananyagot. Különösen egyértelmű volt az ifjabb van Swieten vélemé-
nye: csak az utilitarista alapon értékelhető tartalmi részekre és szabályokra kon-
centrált. Kíméletlenül szembeszállt 1791-ben a latin nyelv visszaállításával, mond-
ván egy halott nyelv rehabilitálása miatt olyanra fordítják az iskolákban a legtöbb 
időt, amit valójában már senki nem ismer, és nem is használ.84 

80 Uo.. 292-303. 
81 Uo. 363-366. 
82 A jezsuita hagyományokkal szakítás különösen a természettudományos tárgyak és a mate-

matika tananyagban való arányaiban, valamint az egyes tárgyak belső felépítésében, a használt tan-
könyvek jellegében nyilvánult meg. Timp, H. : Die Problematik i. m. 45-58. 

83 Grimm, G.: Elitäre Bildungsinstitution i. m. 69-76. 
84 Uo. 310-314. 



e. A tanárképzés és a tanárok 

Utaltunk már rá, a tanárképzés megszervezése az egyik legfontosabb ok-
tatáspolitikai problémának számított a korszakban, hiszen az iskolákból kiszo-
ruló szerzetestanárok csak ennek megakadályozásával tudták elérni azt, hogy 
átmeneti legyen a térvesztésük. Már közvetlenül a jezsuita rend felszámolása 
után megindult az elvi és gyakorlati érveket sokszor összemosó vita arról, hogy 
kik taní thatnak a jövőben a gimnáziumokban. Az 1770-es években meghatáro-
zó volt ebből a szempontból Anton Wenzel Kaunitz kancellár85 és Kressel86 el-
lentéte. Az egyébként távolról sem konzervatív, inkább a janzenista körhöz tar-
tozó Kressel praktikus szempontok alapján, a várható égető tanárhiányra és a 
súlyos anyagi nehézségekre gondolva legalább a nem jezsuita (bencés, ágostai, 
domonkos, piarista) szerzetestanárok gimnáziumi ténykedését engedte volna. 
Ezzel szemben Kaunitz szilárd elvi álláspontra helyezkedve kizárólag világi 
szakembereket vagy világi papokat engedett volna a tanulók közelébe.87 A vita 
kimenetelét évtizedekre befolyásolta, hogy a Mária Terézia tetszését leginkább 
elnyerő koncepció, a Marx-féle tanterv egyetlen szót sem szólt a tanárképzés 
intézményesítéséről.88 

A későbbiekben kiderült, Marx nem a nagy sietség miatt nem tért ki erre 
a kérdésre. Amikor ugyanis, még az 1770-es évek közepén a világi tanárképzés 
hívei, Heß és Pergen ismét aktualizálta a kérdést, Marx egyértelművé tette: a 
lelkészeket még a tanításba sem vonná be. Azt kizárólag a szerzetesek feladatá-
nak tekintette - az általa megnevezett kilenc rend teljes autonómiájának tiszte-
letben tartásával.89 Heß, Pergen és Kaunitz mellett egyébként Martini, Birken-
stock és bencés rendi szerzetes dacára Rautenstrauch sorolható a tanárképzés 
ügye iránt elkötelezettekhez.90 

A tanárképzés intézményesítése mellett — sőt, időnként ezt a kérdést 
mintegy felváltva — többször is napirendre került a szaktanári rendszer beve-
zetésének kérdése. A hagyományos egyházi nevelés osztálytanári rendszerben 
működött, amelynek tartalmi és erkölcsi okai is voltak. Mivel a tananyag meg-
lehetősen homogén volt (a latinra, a vallástanra, a kiválasztott ókori klasszi-
kus, valamint a keresztény szerzők műveire épült), nem okozott különösebb 
gondot egy-egy tanárnak majdnem minden tárgyat tanítani, és évekig kísérni 
egy-egy tanulócsoportot. Ráadásul ennek az erkölcsi nevelésben megnyilvánuló 

85 Kaunitz kancellár nem számított állandó szereplőnek az oktatáspolitikai csatározásokban. 
Megnyilvánulása ebben a kérdésben azt húzza alá, hogy milyen nagy jelentősége volt egy időben a je-
zsuiták örökségéről folyó vitáknak. 

86 Kaunitzhoz hasonlóan Kressel megszólalása is eseti: az Aufhebungkommission, azaz a jezsui-
ta rend feloszlatásával kapcsolatos ügyeket koordináló testület tagjaként került közel a kérdéshez. 

87 Grimm, G.: Elitäre Bildungsinstitution i. m. 54-58. 
88 Egyébként a Marxéhoz leginkább közelálló elképzelés, Kollár munkája sem tartalmaz erre 

vonatkozóan semmi érdemi megjegyzést. Grimm, G.\ Elitäre Bildungsinstitution i. m. 75-82. 
89 Az ágostai, ciszterci, ferences, kamalduli, kapucinus, karmelita, karthauzi és trinitárius ren-

det nevezte meg, miközben természetesen a vezető szerepet a piaristáknak tartotta fenn. Grimm, G. : 
Elitäre Bildungsinstitution i. m. 130-137. 

90 Pergen kiemelkedő szerepéről ebben a kérdésben: Brezinka, W.: Pädagogik in Österrecih i. 
m. 14-18. 



előnyeit kétségtelenül ki lehetett használni, hiszen az osztálytanár kiválóan 
megismerte a tanítványok jellemét, és hosszabb távon is közvetlenül tudott 
hatni rájuk. Éppen ezért a személyes kapcsolat, a szülőkkel való kapcsolattar-
tás, a hatékony jellemfejlesztés lehetősége mindvégig kiemelt helyet kapott az 
egyházi erők osztálytanári rendszert védő érvelésében - noha a pedagógiai meg-
fontolásokon tül nyilvánvaló pozícióharcról is szó volt.91 

Ennek megfelelően Marx, az exjezsuiták (közöttük Kollár) és a Migazzi 
köré csoportosulok is az osztálytanárokat pártolták. Szaktanárok alkalmazását 
pedig Heß, Rautenstrauch és Lang követelte egyértelműen. Még az 1770-es 
évek közepén, a vita első fellángolásakor Hatzfeld kompromisszumos javaslat-
ként az osztály- és a szaktanári rendszer egyfajta kombinációjára dolgozott ki 
egy tervet, ám az Udvari Tanulmányi Bizottság többsége és Mária Terézia ezt 
sem tartot ta elfogadhatónak.92 Lang határozott állásfoglalása különösen érde-
kes. A piarista tantervkészítőnek ugyanis éppen e kérdésben vallott felfogása 
jelezte, hogy a 19. század elejére az egyházon, a szerzetesrendeken belül is ki-
alakult egy olyan kör, amelyik a felvilágosodás és a neohumanizmus jegyében 
kész volt a változtatásra. Ám nem képviseltek átütő erőt. Ezt illusztrálja, hogy 
az 1810-es évek végére mindössze egyetlen tartományban, Felső-Ausztriában 
volt erős bázisa a szaktanári rendszernek. A többi térségben még a tanügyi fel-
ső vezetők körében is legfeljebb szűk többséggel javasolták a bevezetett rend 
fenntartását, de Alsó-Ausztriában, Csehországban, Morvaországban és Szilézi-
ában egyértelműen az osztálytanárok hívei kerültek többségbe.93 

Bár időről-időre napirendre kerültek az iskolaszervezést gátló anyagi ne-
hézségek, és néhány teoretikus kifejezetten haszonelvű alapokról közelített az 
egész problémahalmazhoz, érdekes módon kevés komolyabb állásfoglalás és 
számítás született az oktatás pénzügyi alapjaira vonatkozóan. Szinte kizárólag 
a tanárok fizetésével kapcsolatban merültek fel anyagi kérdések - és így általá-
ban csak a fentebb már felvázolt vitához szolgáltattak újabb érveket.94 Miköz-
ben Marx a tanárképzést teljesen elhanyagolta, nagy súlyt helyezett a szerzete-
seknek fenntartot t tanári pálya anyagi megbecsülésére, felemelkedési lehető-
ségként való kiemelésére. S ami újdonságnak számított, felvetette a tanárok 
közötti anyagi differenciálás lehetőségét - nemcsak az adott iskola székhelyé-

91 Timp, H.: Die Problematik i. m. 20-24.; 59-79. 
92 Hatzfeld javaslata értelmében a latintanár kiemelt szerepe megmaradt volna azzal, hogy ő 

tarthatta volna meg — mint a messze a legtöbb órát tartó tanár — az osztálytanár pedagógiai funk-
cióit, a többi tárgyat viszont szaktanárok oktatták volna. Grimm, G.: Elitäre Bildungsinstitution i. 
m. 125-130. 

93 Uo. 552-567. 
94 Ez alól kivételt képez a tandíjról szóló fel-fellángoló vita. Előbb Gottfried van Swieten pró-

bálta — nem túl részletes számításokkal — meggyőzni II. Józsefet, milyen káros következményei 
lesznek a magas összegeknek. Van Swietent támogatta ekkor Martini és Kaunitz is, különösen az 
akadémiai, egyetemi tandíjat utasítva el. Grimm, G.\ Elitäre Bildungsinstitution i. m. 200-208. Ké-
sőbb a Studien-Revisions-Hofkommission teljes ülést szentelt a kérdésnek. A testület a tandíj fenn-
tartása mellett érvelt, és ehhez átfogó, méltányos ösztöndíjrendszert javasolt. Különösen Sonnenfels 
állt a tehetségesek jutalmazásának, ösztöndíj-támogatásának pártján. Wotke, K.: Die von der Stu-
dien-Revisions-Hofkommission i. m. 46-57. 



nek árviszonyai, hanem a tanár teljesítményének, eredményességének függvé-
nyében is.95 

Átfogó, részletes számítások azonban csak kétszer születtek. Előbb a joze-
finus évtizedben J. A. Gall alsó-ausztriai iskolafelügyelő készített részletes kal-
kulációt, amelyben nemcsak a kívánatos tanári fizetést és ellátást, hanem az ide-
álisnak tartott számü tanárjelölt képzésének költségeit is megbecsülte.96 Egy 
szűk évtized után, a Staatsrat állandó takarékosságán, a pedagógiai szempontok 
anyagiaknak való alárendelésén felháborodva Rottenhan vetette össze a rendel-
kezésre álló tanulmányi és helyi alapokat az általa elképzelt felsőbb iskolák költ-
ségigényével. Az általa indítványozott összesen 109 intézet (63 gimnázium, 17 
reáliskola, 1 politechnikum, 9-9 filozófiai és teológiai, valamint 8 jogi és 2 orvosi 
líceum) számításai szerint a Tanulmányi Alap több mint 510.000 forintos állo-
mányának csak mintegy 70%-át, 363.000 forintot kötné le. Sőt, mivel az általa ja-
vasolt 10 új alapítású gimnáziumból hármat tisztán szerzetesi fennhatóság alatt 
működtetnének, még könnyebb lenne a szekunder szektor finanszírozása. Az Ál-
lamtanács részéről von Eger vizsgálta át Rottenhan számításait. Arra jutott, 
hogy egyrészt az egész kalkuláció hibás (nem veszi például figyelembe az újon-
nan alapítandó iskolák kezdeti nagy befektetésigényét), másrészt elvi okokból 
sem támogatható. így például a tandíj-bevételekből kizárólag tanári fizetésekre 
fordított volna a Studien-Revisions-Hofkommission elnöke, az ösztöndíjakat el-
hanyagolta. Továbbá von Eger súlyosan kifogásolta, hogy Rottenhan az elemi is-
kolázás rovására minden anyagi eszközt a középfokon összpontosítana. A szá-
zadfordulón lezajlott vita hatására a császár el is halasztotta a gimnáziumi refor-
mot.97 

3. Birkenstock hivatali pályája 
Ennek a rendkívül impulzív, heves csatározásokat hozó, változó eredmé-

nyekkel járó oktatástörténeti korszaknak 1809. évi haláláig meghatározó alakja 
volt Johann Melchior von Birkenstock. Hiszen nemcsak különböző kiemelt tiszt-
ségekben szolgálta végig életét, és így állandó betekintést és befolyást nyert a bi-
rodalom ügyeibe, hanem lelkes érdeklődőként többször is részletesen leírta tan-
ügyi elképzeléseit. így személye és sokszínű, néhol ellentmondásos véleménye ki-
válóan alkalmas a fenti törésvonalak alaposabb vizsgálatára, elemzésére és ár-
nyalására. 

Birkenstock 1738-ban régi birodalmi főtisztviselői családban született a 
türingiai Heiligenstadtban. Anyai nagyatyja trieri kamarai tanácsos volt, apja 
pedig a birodalmi cenzúrabizottságban és a kamarai bíróságon töltött be külön-
böző tisztségeket, egy ideig például az adószedést irányította. 1744-ben birodal-
mi lovaggá is ütötték, amit nemcsak személyes érdemeivel vívott ki, hanem az-
zal is, hogy 300 évre visszamenőleg folyamatosan lojális és nagy szolgálatot tett 

95 Grimm, G. : Elitäre Bildungsinstitution i. m. 135-137. A tanári fizetések átfogó rendezésére 
azonban csak 1806-ban került sor. Az igen sülyos tanárhiány csillapítására számottevően emelkedtek 
a tanári jövedelmek. 1819-ben bevezették a 30 évnyi szolgálat utáni állami nyugdíjat. Uo. 543-547. 

96 Gerson Wolf: Das Unterrichtswesen in Oesterreich unter Kaiser Josef II. Nach einer Dar-
stellung von Josef von Sonnenfels. Wien 1880. 12-20. 

97 Grimm, G.: Elitäre Bildungsinstitution i. m. 411^23. 



ősökkel büszkélkedhetett. Az egyébként igen rigorózus erkölcsi elvek szerint 
élő katolikus apa megengedte, hogy egyetlen fia a közeli protestáns egyeteme-
ken, előbb Erfurtban, majd Göttingában tanuljon.98 

Az ifjabb Birkenstock jogi tanulmányait kizárólag a Habsburg-udvar javára 
hasznosította. Már 1763-ban Bécs szolgálatába szegődött. Először követségi mun-
katársként dolgozott német tartományi fővárosokban, majd Párizsban, 1768-tól 
pedig haláláig Bécsben működött. Számtalan tisztséget viselt életében. Kaunitz 
mellett, a kancellárián kezdte pályáját, közben Pergen felkérésére, az ő tanügyi re-
formjavaslatait előkészítendő tanulmányútra indult: németországi egyetemeket 
látogatott meg és elemezte működésüket. (Megjegyezzük, hogy korábbi németor-
szági egyetemi stúdiumai és ez a tanulmányút is nagy hatást gyakoroltak későbbi 
oktatáspolitikai nézeteire. Ráadásul nemcsak az övére, hiszen haladó tanügyi el-
képzelésekkel rendelkező kortársainak szinte mindegyike jelentős személyes ta-
pasztalatokat szerzett Nyugat-Európában.)99 A következő évtizedekben az Oszt-
rák-Cseh Udvari Kancellária tanácsosaként, II. József idején tanügyi referens-
ként, a cenzúrabizottság és az Udvari Tanulmányi Bizottság (és egy ideig a Stu-
dien-Revisiens-Hofkommission) tagjaként tevékenykedett. 1803-ban vonult nyug-
díjba, és hat év múlva halt meg.100 

Birkenstock. r i tkán ugyan, de az utókor ítélete szerint tehetségesen ver-
selt. Latinul írt dicshimnuszt például Mária Krisztina főhercegnőnek. Károly 
Sándor főhercegnek, II. Frigyesnek vagy Sándor Lipót főhercegnek az emléké-
re. Hétezres magánkönyvtárral rendelkezett, és kiterjedt társadalmi kapcsola-
tokat tar tot t fenn. Nemcsak a bécsi professzorokkal állt napi kapcsolatban és a 
bécsi Örök Egyetértésért páholynak, de tagja volt a müncheni tudós társaság-
nak, és például az amerikai diplomatával, politikussal és természettudóssal, 
Benjamin Franklinnal (1706-1790), a neves itáliai szobrásszal, Antonio Cano-
vával (1757-1822) vagy a berlini felvilágosodás vezéregyéniségével, Friedrich 
Nicoiai-jal (1733-1811) is rendszeresen levelezett.101 

Művészetpártolásának és társadalmi kapcsolatainak egyfajta közös neve-
zőjeként is értelmezhetőek a bécsi képzőművészeti nevelés intézményesítésével 
kapcsolatos törekvései. Birkenstock ugyanis nem elégedett meg hatalmas kép-, 
rézmetszet- és antikgyűjteményének folyamatos gyarapításával, de a szélesebb 
nagyközönség számára is kamatoztatni kívánta egyéni érdeklődését. Ennek 

98 Birkenstock életének rövid, de kiváló feldolgozása: Hubert von Weitensfelder. Studium und 
Staat. Heinrich Graf Rottenhan und Johann Melchior von Birkenstock als Repräsentanten der 
österreichischen Bildungspolitik um 1800. Wien 1996. 25^12. 

99 Általában a személyesen átélt nyugat-európai tapasztalatok kiemelkedő jelentőségére: Klin-
genstein, G. : Despotismus i. m. Ez egyébként a meghatározó oktatási reformerek szinte mindegyiké-
re igaz: a két van Swieten németalföldi származású és ott is tanultak; Pergen hosszas diplomáciai 
szolgálatot teljesített Nyugat-Európában; Heß Würzburgban született és nevelkedett; Rottenhan 
szintén Göttingában szerzett jogi doktorátust; Gall pedig Augsburgban és Heidelbergben végezte 
egyetemi tanulmányait. Igaz, ki kell emelnünk két fontos kivételt is: Martini csak Innsbruckban ta-
nult — bál* ott éppen Rieggernél —-, és az ő tanítványa, Sonnenfels szintén nem tanult nyugat-euró-
pai egyetemen. 

100 Constant von Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend 
die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1715 in den österreichischen Kron-
ländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben. Bd. I. 1856. 406-407. 

101 Weitensfelder, H.: Studium und Staat i. m. 37-41. 



megfelelően az 1773-ban Kaunitz bábáskodásával alakult becsi képzőművészeti 
akadémiának 1776-tól különösen aktív tagja volt. Mecénásként támogatta egyik-
másik művészt, a testületi üléseken pedig rendszeresen felszólalt a képzés érde-
kében, majd — igaz, eredmény nélkül —• egy önálló képzőművészeti főiskola lé-
tesítését is indítványozta.102 

Sokszínű ténykedésének gerincét mégis tanügyi megnyilvánulásai képez-
ték. Alig találni olyan kérdést, amelyben ne alakított volna ki határozott állás-
pontot. Az alábbiakban ennek az oktatáspolitikai koncepciónak a legfontosabb 
jellemzőit vesszük szemügyre. Dolgozatunk viszont nem terjed ki azokra a 
munkálataira, amelyek valamilyen szűk szakmai kérdést boncolgatnak. így pél-
dául külön tanulmány feladatának tart juk feldolgozni az orvosi vagy a teológiai 
fakultás helyes megszervezésére irányuló aprólékos elaborátumait. 

4. Birkenstock oktatáspolitikai nézetei 

a. Külföldi példák követése 

Birkenstock tehát úgy került pályája elején a tanügyi kérdések közelébe, 
hogy Mária Terézia felkérésére német egyetemeken tanulmányozta a korszerűnek 
számító módszereket. Ehhez ráadásként járultak saját erfurti és főként göttingai 
fiatalkori tapasztalatai, amelyek tükrében valósággal megdöbbent a bécsi viszo-
nyokon. Ezért okfejtését, érvelését, ötleteinek alátámasztását folyamatosan át-
szövik a német példákra való utalások. Olyannyira, hogy Göttingáról, annak tu-
dományos-egyetemi berendezkedéséről külön tanulmányt is készített, amelyben 
nem leplezte csodálatát az alapító és az első néhány évtized professzorai iránt.103 

Dolgozatunknak nem tárgya a göttingai egyetem virágkorának és az eh-
hez kapcsolódó paradigmaváltásnak a bemutatása. Ezért csak röviden jelezzük: 
az angol-hannoveri perszonálunió keretei között 1737-ben alapított egyetem az 
első esztendőktől kezdve messze kiemelkedett kora európai társintézményei 
közül. Ezt egy egészen új szellemiségnek és az ahhoz kapcsolódó berendezke-
désnek köszönhette. A tudományok és a professzorok teljes körű szellemi sza-
badságára építő egyetem alapítói bevallottan az akkori legnépszerűbb univerzi-
tásnak, a halleinek kívántak konkurenciát teremteni. Ennek keretében egy-
részt a korábban jelentéktelen kisvárosban egy egészen kivételesen dotált egye-
temet hozott létre II. György megbízottja, Gerlach Adolph von Münchhaussen 
(1688-1770) báró. Másrészt olyan intézkedéseket foganatosított, amelyek a ku-
tatóegyetem korai változatának megjelenéséhez vezettek. Ennek lényege, hegy 
az egyetemi oktatás szerves része a professzorok és a hozzájuk kapcsolódó hall-

102 Uo. 30-37. 
103 Johann Melchior von Birkenstock: Freyherr von Münchhausen, deßen Bemühungen, Vor-

bereitungen, Grundsätze und Anordnungen bey Gründung einer wohlbestellten Universität und 
anderer Lehranstalten. Közli: Herbert H. Egglmeier: Münchhausen und Göttingen aus der Sicht 
eines österreichishcen Bildungspolitikers. Drei Gutachten Johann Melchior Birkenstocks. Klagen-
fur t 1995. A szöveg részletes bemutatása: Alphons Lhotsky: Ein Bericht über die Universität 
Göttingen für den Staatskanzler Fürsten Kaunitz-Rietberg (1772). Nachrichten der Akademie der 
Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-historische Klasse (1966) 39-68. 



gatók kutatótevékenysége - meghaladva ezzel a középkori hagyományt, a már 
meglévő, készként kezelt tudós szövegek egyszerű reprodukcióját.104 E válto-
zásnak számtalan hétköznapi következménye volt, amely az odalátogatókat 
ámulatba ejtette: a kiválóan felszerelt gyűjteményektől a számos nyelven be-
szélő professzorokon vagy a tudományos kérdésekről szabadon vitatkozó 
hallgatókon át a modern katedrák (pl. állam- és jogtudomány, kameralisztika) 
népszerűségéig.105 A csodálok közé tartozott Birkenstock is. 

Birkenstock e példákat tehát döntő fontosságúnak tar tot ta az osztrák 
tanügy megújítása érdekében. Nemcsak emlegeti őket és hivatkozik rájuk 
vissza-visszatérően, hanem egész koncepcióját a külföldi eredmények adaptáci-
ójára fűzte fel. Következetesen adaptációról, nem pedig lemásolásról beszélt, 
hiszen többször is kifejtette, hogy a göttingai példából kiindulva, ám az ausztri-
ai sajátosságokat figyelembe véve kell a Habsburg Birodalom katolikus egyete-
meit megreformálni. Ezt a helyi értékek megőrzése mellett azzal is indokolta, 
hogy szerinte egyetlen intézmény sem kifogásolhatatlan, amelynek egyszerű 
követése biztos sikerrel kecsegtetne.106 

Tanításának központi eleme, hogy szakítani kell a bezárkózás klerikális, 
feudális és patrióta formájával egyaránt. A göttingai sikerre csak akkor van re-
mény, ha egyfelől a tanügyi szakemberek, továbbá a tanárok és a tanulók, hall-
gatók mind nagyobb számban jutnak ki külföldi egyetemekre107 és közvetítik 
Bécsbe az ott tapasztaltakat.108 Ezen sem takarékoskodni nem szabad, sem pe-
dig állami ellenőrzéssel gátat szabni a szellemi értékek mozgásának. Angol és 
nem utolsósorban orosz példákra hivatkozva Birkenstock évente legalább 
50-100 értelmes ifjú peregrinációját sürgette. Szerinte csak ez biztosítja a be-
magolandó tudást közvetítő, ellustult akadémiai szféra gyakorlatiasabbá válá-
sát, jövőbeni rugalmasságát.109 Természetes módon félnek az örökös tartomá-
nyok tudósai a külföldi áramlatok megjelenésétől, hiszen maguk általában nem 

104 Békés Vera: A kutatóegyetem prototípusa: a XVIII. századi göttingeni egyetem. In: Az euró-
pai egyetem funkcióváltozásai. Felsőoktatás-történeti tanulmányok. Szerk. Tóth Tamás. Bp. 2001. 
73-77. 

105 A göttingai egyetemről fontos összefoglalás: Günther Meinhardt: Die Universtiät Göttin-
gen. Ihre Entwicklung und Geschichte von 1734-1974. Göttingen-Frankfurt a. M.-Zürich 1977. 
9-51.; Borzsák István-. Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei. Bp. 1955. 26-40. 

106 Johann Melchior von Birkenstock-. Kurzgefaste Geschichte der in den k. k. Erblanden im 
Schul- und Studien Wesen bisher gemachten öftern neuen Einrichtungen und Versuche, Ent-
wicklung der Ursachen der bisherigen Mißgeschicks derselben und mancherley Fehler in der bi-
sherigen Einrichtung insonderheit der erbländischen Universitäten vorzüglich der Universität zu 
Wien. Közli: Herbert H. Egglmeier: Retrosprektiven in Sachen Bildung Nr. 1. Klagenfurt 1996. 14. 

101 Külföldi egyetem alatt itt természetesen a nem ausztriai intézményeket értjük, beleértve 
tehát a Német-Római Birodalom univerzitásait is. 

108 Johann Melchior von Birkenstock: Entwurf zur Errichtung eines Ober-Schul- und Stu-
dien-Kollegiums oder Directorii, dann der Provincial-Kollegien und zu zweckmäßiger sowohl Or-
ganisation derselben als künftigen Behandlung der dahin gehörigen Geschäfte. 158-159. Közli: 
Karl Wotke: Drei Arbeiten des Freiherrn v. Birkenstock. Beiträge zur Österreich. Erziehungs- und 
Schulgeschichte 15. (1914.) 157-188. 

109 Különösen kiemeli Oroszország példáját. Ez az európaiak által korábban joggal lenézett or-
szág I. Péter cár uralkodásától fogva rendszeresen küldött Lipcsébe, Göttingába, Leidenbe, Oxford-
ba hallgatókat. E nélkül képtelen lett volna a barbár viszonyoktól megszabadulni - állítja a szerző. 
Birkenstock, J. M. v.: Kurzgefaste i. m. 20. 



jutottak ilyen lehetőséghez, és levelezés út ján sem ápolnak kapcsolatot a meg-
határozó tudós körökkel. A patrióta bezárkózás károsságát közvetve Bécs ese-
tével is bizonyítja a szerző: a császárváros ugyanis méltán büszke európai hírű 
botanikus kertjére, ám a schönbrunni gyűjteményt csak egy olyan világlátott 
szakember bővíthette valóban páratlan példányokkal, mint Nicolaus Joseph 
von Jacquin (1727-1817).110 

A fiatal tehetségek mellett szükségesnek találta a tanácsos a tanárok 
rendszeres külföldi tapasztalatszerzését is. Ez a tudós önteltség korlátozása, a 
külföldi professzorokkal való levelezés kiterjedése, az újszerű ötletek, progra-
mok és tantervek meghonosodása kapcsán elengedhetetlen. Sőt, évente 6-10 
főt meghatározott céllal a világ távoli helyére is el kellene küldeni az államnak. 
Az így felhalmozott kulturális tőke akár ezerszeres haszonnal is kecsegtetheti 
az uralkodót.111 

Másfelől külföldi tudósok meghívását is ösztönözte - például az általa ja-
vasolt elvek szerint megszervezendő bécsi és prágai mintaegyetem és minta-
gimnázium kiépítéséhez.112 Ugyancsak a szász egyetemen értette meg, milyen 
jótékony hatása van a külföldi hallgatók megjelenésének. így ugyanis egy csa-
pásra érdemelvűvé válik az oktatás, és a szorgalom, a sokfelől hozott tudás fe-
lülírja a szokásokat.113 A bezárkózásra hajlamos erők gyakori érvelése szerint a 
külföldi hallgatók megjelenése a szabadosság szellemének diadalához vezet: a 
tanárok bármit taníthatnak, a hallgatók pedig bármit tanulhatnak azt követő-
en, hogy nem lehet kellően ellenőrizni az egyetemi oktatást. Mindez szerinte 
hibás feltételezés. Valójában az önálló véleményalkotás, az olvasmányok és a ta-
pasztalatok nemzetközi szintű áramlása fokozza a hallgatók szorgalmát, és nö-
vekszik a figyelem a professzorok előadásai iránt is. így pedig megváltozik a ta-
nárok függősége: az állam befolyása csökken, saját közönségüknek, azaz szol-
gáltatásuk közvetlen fogyasztóinak a beleszólása pedig nő.114 

Birkenstock hangsúlyozza, hogy nem az anyagi haszon a fő cél. Sőt, nem is 
szabad, hogy a nyereségvágy határozza meg az egyetemi reformot. Német és 
németalföldi példákra hivatkozva (Marburg, Halle, Lipcse, Göttinga, Leiden) 
azonban kifejti, hogy a jó professzorok vonzzák a külföldi hallgatókat, akik 
számtalan módon gazdagítják az egyetem székhelyét.115 Máshogyan nem jelen-
ne meg egy-egy ilyen városban a külföldiek honoráriumra, szállásra, étkezésre, 
öltözködésre, diploma- és fokozatszerzésre költött pénze. Miközben ez a legtisz-
tább nyereség, amelyet egy jól szervezett egyetem révén az állam megszerezhet, 
egy gyenge, kevéssé vonzó akadémia fenntartása súlyosan megterhelné az álla-

110 I t t megjegyzi Birkenstock, hogy Jacquin kezdeményezésének akár a közvetlen nyeresége is 
mérhető, hiszen a botanikus kertről készített híres műve komoly bevételt eredményezett külföldről 
is az állam számára. Birkenstock, J. M. v.: Kurzgefaste i. m. 20-22. 
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mi költségvetést. Birkenstock kijelenti, hogy a tudomány nemzetközi mércével 
is jelentős áru, amelyet a lehető legnagyobb haszonnal kell értékesíteni. Ehhez 
az államnak kötelessége minden segítséget megadni az adott város számára.116 

Ezek elérésével rögtön megszűnne Ausztria kóros elzártsága az európai 
könyvektől, tudományos eredményektől. Igaz, ehhez egyszerűsíteni kell a cen-
zúra eljárásán és csökkenteni vagy egyenesen el kellene törölni a külföldi köny-
veket sújtó vámtételeket. Ezek ugyanis nem luxuscikkek, hanem a tudósok szá-
mára nélkülözhetetlen munkaeszközök, az állam számára pedig a jövőbeni fej-
lődés zálogai. Ennek kapcsán megjegyzi, hogy nemcsak a külföldi tudós művek-
hez nehéz hozzájutni, hanem az egyszerűbb, hazai kötetek ára is magas. A 
könyv Birkenstock szerint az utóbbi évtizedekben elsősorban a könyvkötők és 
-kiadók üzérkedésének, s csak ezután a műveltség terjesztésének a segédeszkö-
zei lettek. Ezeket az anomáliákat súlyosbítja a könyvtárak állapota. Az egyházi 
és a felsőbb iskolai állományok egyaránt rendezetlenek, a gyűjtemények nem 
rendelkeznek áttekinthető és teljes katalógusokkal, a nyilvánosság elől pedig 
gyakorlatilag teljesen elzártak. A könyvtári személyzet általában sem nagysá-
ga, sem szakmai felkészültsége, sem pedig szorgalma alapján nem felel meg a 
kor elvárásainak. A könyvtári viszonyokat hűen tükrözi, hogy a külföldön már 
jó színvonalon művelt könyvtártudomány a Habsburg Birodalomban egyálta-
lán nem ismert.117 

b. Az állami oktatáspolitika mozgástere 

Nem meglepő, hogy az évtizedekig az államigazgatás legfontosabb hivata-
laiban szolgált Birkenstock is meg volt győződve róla: az oktatás legfontosabb 
funkciója az állam szolgálata, és így az államnak jogai és kötelességei is vannak 
ezen a téren. Az ember szerinte szánalmas, gyenge, a természetnek és a társa-
dalomnak egyaránt kiszolgáltatott egyedként születik, és nevelés hiányában 
ilyen is marad. Szellemi és testi képességeit csakis a nevelés fejlesztheti. Azt pe-
dig úgy kell megszervezni, hogy ne csak az ő saját érdekeit szolgálja, hanem az 
egy államban összpontosuló közösség tagjaként az élet magasabb rendű céljait 
is elérhesse általa. A nyers, még tanulatlan ifjak megfelelő ismeretekkel és 
készségekkel való felruházása az állam joga, hiszen az e nélkül egy-két generá-
ción belül sivataggá válna, majd elpusztulna. Kiemeli, hogy a nevelés létjogo-
sultságát az ókortól kezdve egyetlen nagy gondolkodó sem vonta kétségbe. Az 
ész és a tapasztalat mindig mindenhol nagy szerepet játszott. Ahol ezzel szem-
ben az oktatás háttérbe szorult, ott a történelemben mindig gyorsan bomlás-
nak indultak az erkölcsök, és a pusztulás út jára léptek a birodalmak.118 

A szerző többször is ostorozza kora oktatási intézményeinek hibáit és hiá-
nyosságait. Ezeket a súlyos kifogásokat éppen úgy az állami hasznosság szem-
pontjából fogalmazta meg, mint ahogyan reformterveinek legfőbb elemeit is en-
nek rendelte alá - legyen szó akár a tanárképzés megszervezéséről, a minőségi 
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professzori utánpótlás garantálásáról vagy olyan, nála kifejezetten hangsúlyo-
san tárgyalt kérdésről, mint a központi egyetem helyszínének optimális kivá-
lasztása.119 Az állam igényeinek kielégítése pedig nem más, mint alaposan fel-
készített munkások és színvonalas munkára alkalmas hivatalnokok képzése.120  

Birkenstock nevelésről vallott elvei tehát a felvilágosodás és a felvilágosult ab-
szolutizmus gondolati jellemzőit ötvözik, és így szerves részeit képezik a 18. 
századi közép-európai oktatáspolitikai-pedagógiai diskurzusnak. 

Birkenstock koncepciója szerint az államnak azonban csak korlátozott jo-
gai vannak. Bár jog- és kötelességszerűen elvégezheti a tudás — társadalmilag 
differenciált — elosztását, tartalmi kérdésekben korlátoznia kell önmagát. Ez 
azt jelenti, hogy az iskolák szervezése, irányítása, felügyelete, és nem utolsósor-
ban finanszírozása terén következetes, széles körű szerepvállalásra jogosult az 
állam, miközben a tudományok centralizálásának és államosításának igényével 
nem léphet fel. Ennek jegyében egy új testület létesítését javasolta 1798-ban, a 
Studien-Revisions-Hofkommission munkájához kapcsolódóan készült átfogó 
tervezetében. A tudományok autonómiáját szerinte az Ober Schul- und Stu-
dien-Kollegium (azaz a Felsőbb iskolák és tanulmányok kollégiuma) garantál-
ná. Ez egy tisztán tudósokból álló, állami forrásból működő, közvetlenül csá-
szári irányítás alá tartozó bizottság lenne hét, egytől-egyig aktív, komoly tudo-
mányos tevékenységet folytató, politikai-közéleti kérdésekben pártatlan szak-
emberrel.121 A kollégiumot azonban — a tudós tagok eredeti hivatásának dacá-
ra — nem tudományos, hanem egyfajta oktatásigazgatási feladatokkal ruházná 
fel. A normaiskolai és a gimnáziumi tömegek tanulását felügyelné, tanácsokat 
adna a gimnáziumi és az egyetemi tanároknak, sőt rendkívüli esetben az egye-
temi tanácsnak. Ezt a felsőbb oktatás egészére kiterjedő szellemi mentori fel-
adatkört teljesítené ki Birkenstock elképzelése szerint a testület joga a könyvtá-
rak és múzeumok tartalmi koordinációjára is.122 

Az Ober Schul- und Studien-Kollegium hét tagja mellé egy tudós titkárt, 
egy jegyzőt, továbbá 2-2 küldöttet és írnokot is javasolt Birkenstock. A testület 
a szerző elképzelései szerint heti egy, négyórás tanácskozáson, kevéssé formali-
zált beszélgetések során tárgyalta volna meg az aktuális kérdéseket. Ennek kí-
vánta alárendelni a tartományi tanügyi bizottságot, amelyben hasonló módon 
vitatkoztak volna a szavazati joggal rendelkező szakemberek (ezen a szinten bi-
zottságonként 3-3 fő). Az általában megszokott tartományi határokat tisztelet-
ben tar to t ta ugyan a tanügyi szakértő, de érdekesség, hogy Észak- és Nyu-
gat-Galícia mellett külön testületet szánt Magyarországnak is. Igaz, az utóbbi-
ról kijelentette, hogy egyelőre reménytelen a megszervezése. Birkenstock elis-
meri, hogy a tartományi bizottságok és az Ober Schul- und Studien-Kollegium 
még bonyolultabbá tenné az egyébként is komplikált tanügyirányítást, a terve-
zett reformok sikeréhez mégis elengedhetetlennek nevezte az újítást.123 
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Tartalmi kérdésekben a mértéktartásnak és a tartományi felügyelet diffe-
renciálásának szükségességét támasztják alá szerinte a jozefmus évtized ta-
pasztalatai. II. Józsefnek ugyanis a legjobb ötleteit is zátonyra fut ta t ták biro-
dalmi centralizációs törekvései. Mivel az egész államalakulatban egyszerre kel-
lett bevezetni minden tanügyi intézkedést, az eltérő igényekre, anyagi és szelle-
mi lehetőségekre semmilyen figyelem nem jutott. A birodalom egy ilyen politi-
ka véghezvitelére túlságosan nagynak és sokszínűnek bizonyult, és ez a sikeres-
ség gátjává vált. Az uniformizálás lehetetlenségét illusztrálják a jozefinista 
centralizáló intézkedések, amelyek éppen ellenkező eredménnyel jártak: rövid 
idő alatt az iskolai oktatás napi gyakorlatának kaotikusan sokféle változata 
alakult ki.124 

A kizárólagos állami irányítás és a szakmai autonómia e sajátos igényének 
megfogalmazásakor Birkenstock számba vette az egyház szerepvállalásával és 
a Martini-féle korporativ törekvésekkel kapcsolatos tapasztalatokat is. Érde-
kes, hogy mindkét tényezőt kizárólag praktikus szempontok alapján ítélte meg: 
sem az egyházi hatáskör mértékét, sem pedig a rendszert alkotó szereplők ön-
igazgatását egyetlen elvi megjegyzésre sem méltatta. A múltra vonatkozó fejte-
getései között kiemeli, hogy a jezsuiták kétszáz éven át Európa-szerte színvo-
nalas, tudós oktatást tudtak biztosítani. Ha nem is volt tökéletes az iskolázá-
suk, a rájuk bízott feladatot maradéktalanul ellátták. Sőt, sok tekintetben a ké-
sőbbi — a rend feloszlatása utáni — reformok előképéül is szolgáltak. A Mária 
Terézia jóindulata ellenére is háttérbe szoruló jezsuiták helyén óriási űr tá-
madt, amelyet kapkodva, átgondolatlanul próbáltak betölteni. Az átmeneti fe-
jetlenséggel járó kockázatot csak a piarista Marx fellépése szüntette meg, aki 
sikeres, gyorsan adaptálható programot dolgozott ki a felsőbb oktatás egészére. 
Munkájának minőségét jelzi, hogy a Marx-szal nem egy oldalon álló, a felvilágo-
sodás hívének számító Gottfried van Swieten sem számolta fel a piarista 
tantervi rendszert, és II. József idején sem következett be ezen a területen 
radikális változás.125 

Birkenstock ugyanígy az eredmények tükrében vizsgálta a Martini révén 
bekövetkező fordulatot. Olyannyira bírálta azt, hogy a reform atyját nem is ne-
vezte néven. Leginkább azt rótta fel neki, hogy a tanügyi döntéshozatal mecha-
nizmusa igen bonyolulttá vált, jóllehet fenti javaslatáról ő maga is elismerte, 
hogy ugyanezzel a hatással járna. Miközben a 10 főre karcsúsított Studien-
hofkommission tagjait lehetetlenül nagy feladatokkal terhelték meg, és elvet-
ték a testülettől a megalapozott döntés lehetőségét, sem takarékoskodni nem 
tudtak, sem pedig a döntéshozatal nem egyszerűsödött. A tanári gyűlések ja-
vaslatait ugyanis előbb a szintén tartományi szintű Studienkonseß véleményez-
te, majd az akták keresztülmentek a tartományi közigazgatáson, majd csak ez-
után, a negyedik lépcsőben kerültek az ügyek a központi testület elé. Az egyéb-
ként is kiszámíthatatlanul hosszúvá vált ügyintézési időt tovább növelte, a ter-
méketlenné váló hosszú vitákat pedig bonyolította a cenzúrabizottság. Itt ugyanis 
minden cenzor az általa olvasott művek indokolatlanul részletes véleményezé-
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sével kívánt kitűnni, miközben sokszor egész napokat is lekötöttek a Studien-
hofkommission összejöveteleiből.126 

c. Birkenstock társadalomképe és az iskolarendszer 

Utaltunk már rá, hogy a korszakban nemcsak szinte teljes körű konszen-
zus övezte a társadalmilag differenciált iskolázás ügyét, de ennek a felfogásnak 
talán éppen Birkenstock volt a leghatározottabb képviselője. Több írásában is 
hosszan érvelt az alsóbb rétegek felfelé törekvésének káros hatásai mellett. 
Szerinte az iskolák eltömegesedése nemcsak azzal a veszéllyel jár, hogy üressé 
válnak a földek és az üzemek, megfogyatkoznak a munkás kezek, hanem azzal 
is, hogy cserébe az állam csak „féltudással" rendelkező, semmire sem jó egyéne-
ket kap. Ha mindenki könyveket olvasna a falvakban, a dolgos parasztokból 
gyorsan büszke, dölyfös, semmirekellő emberek válnának, aminek következté-
ben már tíz év alatt romlásba fordulnának a vidéki települések. A széles töme-
gek valódi és teljes körű felvilágosítása ugyanis lehetetlen, annak csak a csalóka 
látszatát lehet felkelteni, mint ahogyan a társadalmi egyenlőség is pusztán 
soha meg nem valósuló utópia.127 Ez a tévedés szellemi luxushoz vezet, amely 
ugyanúgy kártékony és elvetendő, mint a fizikai fényűzés. Éppen ezért Bir-
kenstock — aki maga is hosszan működött cenzorként — nemcsak az iskolázás 
megfelelő megszervezésének, de a körültekintően működő cenzúrának is nagy 
jelentőséget tulajdonított. Hiszen az alsóbb rétegeket valójában nem az iskolai 
tananyag csábítja el, hanem a könnyű olvasmányok, az igénytelen lektűrök, a 
kíváncsiságra, szenzációéhségre és a gyenge színvonalú népi tréfákra, szatírára 
építő olcsó kiadványok fejtik ki mérgező hatásukat.128 A „féltudás" felszámolá-
sa az alsóbb rétegek körében is igen fontos, de azt elsősorban a szakmai képzés-
sel lehet elérni, és nem a könyv igézetének kialakításával.129 

Ehhez a szellemiséghez szorosan kapcsolódik Birkenstocknak az iskola-
szerkezetről vallott felfogása. Bár csaknem minden tanügyi kérdésben véle-
ményt nyilvánított az évtizedek során, valójában mindig is a felsőbb tanulmá-
nyokra, a gimnáziumi és főként az egyetemi képzésre koncentrált. Göttingai és 
más német példákra hivatkozva kiállt a felülről építkező iskolarendszer logiká-
ja mellett. Eszerint az egyetemalapítás, -szervezés a legfontosabb, és ez majd 
úgyis magával hozza a szekunder és a primer szektor szükséges fejlődését.130 

Megítélése szerint egy-egy állam számára kulcsfontosságú, hogy a tudományok 
és ismeretek szabad választásán alapuló egyetemi korporációk tömörítsék az 
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országok vezető családjait, arisztokratáit - és rajtuk kívül a tehetségeseket 
rendre, rangra és felekezetre való tekintet nélkül. Ehhez azonban nem alkal-
masak az örökös tartományok egyetemei, mivel azokat a szokás hatalma élte-
ti.131 Különösen lesújtónak találta a felsőbb oktatás térvesztését II. József idején, 
és egyáltalán nem vigasztalódott bizonyos eredményekkel. Olyannyira, hogy egy 
helyen egyenesen „túlzottan ajnározott vesszőparipának" nevezi a birodalmi 
oktatáspolitika szerinte egyetlen komoly sikereként létrehozott normaiskolát. A 
minta-népiskolák térnyerésére és a felsőbb oktatás háttérbe szorulására jegyzi 
meg: „Szinte jobb egyáltalán nem lovagolni, mint egy erőtlen lovon ülni."132 

Az iskolák eltömegesedésének megakadályozásához szükségszerűen hoz-
zátartozott a tandíj. Aki tanulni akar, fizessen - szólt Birkenstock üzenete. S 
bár megemlíti, hogy ismer olyan külföldi egyetemet, ahol minden hatodik teoló-
gust, minden kilencedik filozófust, minden tizenharmadik jogászt és minden ti-
zenötödik orvostanhallgatót felmentik a fizetés alól, sem a tandíjmentességnek, 
sem a tandíjak ösztöndíjra fordításának nem volt a híve. Az ösztöndíjak kiter-
jesztése szerinte ugyanis a „féltanulmányok" elszaporodásához, az oda nem il-
lők egyetemi tanulmányaihoz vezetne. Miközben sok alacsony sorból származó 
hallgató élvezi az ösztöndíj áldásait, valójában értéktelen, később hasznosítha-
tatlan „féltanulmányokat" végez - akik miatt ráadásul a bevételtől eleső tanári 
kar is sorvad. A korabeli birodalmi ösztöndíjrendszerre vezette vissza a szerző, 
hogy különösen a jogász- és orvosképzésben egyre súlyosabb színvonalbeli hiá-
nyosságok tapasztalhatók. Az államnak mindez egyáltalán nem válik a javára, 
és ezért fel kellene ezzel hagynia.133 Egyetlen mondatban kitér Birkenstock 
arra, hogy kivételes esetekben előfordulhatnak az alsóbb rétegekben is kitűnő 
tehetségek. Ám megítélése szerint ezek kiemelésére a rendszer változtatás nél-
kül is alkalmas, annak átalakítása nem szükséges, sőt mi több, a fenti megfon-
tolásokból kiindulva egyenesen veszélyes.134 

Ezen elvek érvényesítéséhez Sonnenfelshez hasonlóan ő is foglalkozáscso-
portok szerint kívánta elhatárolni a társadalmi rétegeket. De Birkenstock még 
tagoltabb, összesen tíz osztályra bontott rendszerben gondolkodott. E tíz cso-
portot három nagyobb egységre osztotta: a fizikai dolgozók, munkások legnépe-
sebb csoportja mellett a polgári szakmák és alacsonyabb hivatalnokok képezték 
a második, a főtisztviselők, az egyházi és világi elit tagjai pedig a harmadik 
nagy réteget. Előbb rétegenként különítette el a képzést: az egyszerű felosztás 
szerint az elsőbe tartozók elemi, a másodikba tartozók középfokú, az elit tagjai 
pedig felsőfokú oktatásra jogosultak.135 Ezt követően pedig részletes tanácsokat 
fogalmazott meg, hogy a tíz különböző, esetenként további alosztályokra osz-

131 Birkenstock, J. M. v.: Kurzgefaste i. m. 14. 
132 Uo. 33. 
13:1 Uo. 28-29. Az alapítványtevők jogát alapjaik szabad felhasználására természetesen maxi-

málisan elismeri a szerző. 
134 Birkenstock, J. M. v.: Uibersicht i. m. 8. 
135 Birkenstock — a korszakban korántsem egyedülálló módon — külön számolt a nők nevelé-

sével. Mintegy 11. osztályként tekintve rájuk. Csak a számukra fenntartott elemi iskolákat és a 
társadalmi ranglétrán magasabban állók részére városi nevelőotthonokat javasolt. Birkenstock, J. 
M. V.: Uibersicht i. m. 13-16. 



tott foglalkozáscsoport (földművesek; városi munkások; nagykereskedők és 
iparosok; egyházi tisztviselők; jogtudósok; vezető üzletemberek és államférfiak; 
orvosok; tanárok és tudósok; katonák; inaktívak) tagjai milyen oktatásban-ne-
velésben részesüljenek. 

Bár ezeknek az instrukcióknak a tételes bemutatására és elemzésére ez-
úttal nem vállalkozhatunk, két jellemző motívum mindenképpen megérdemli a 
figyelmet. Leginkább az, hogy Birkenstock csaknem teljes körű iskolázást tar-
tott szükségesnek, és eljutott egy sajátos tankötelezettség igényéig. Véleménye 
szerint elvileg senki nem kényszeríthet senkit semmire, de a tanultság egy bi-
zonyos foka létszükséglet az állam számára. így a falusi és a városi munkások-
nak (az első két osztályba tartozóknak) iskoláztatniuk kell a gyerekeiket. Sen-
kire nem lehet ráhagyni a teljes tudatlanságot. Ez a kötelezettség ugyanakkor 
nem áll fenn a magasabb presztízsű osztályokra vonatkozóan, hiszen ők ma-
guktól is belátják a tanulás fontosságát. A nem-dolgozók rétegére szintén nem 
hathat közvetlenül az oktatáspolitika. A henyélőket Birkenstock teljesen elve-
szettként kezeli, és a rendőrségre bízza sorsukat. A saját vagyonukból élő inak-
tívakra sem kíván semmit ráerőszakolni. Körükben szerinte az állam legfeljebb 
közvetve, a versenyszellem felébresztésével érhet el valamilyen célt.136 A másik 
fontos jellemzőről a következő alfejezetben szólunk részletesen, ezért itt csak 
megemlítjük, hogy Birkenstock minden társadalmi réteg esetében kifejezetten 
sokoldalú tananyagot képzelt el, amelyben differenciáltan ugyan, de mindvégig 
szerepelnek a gazdaságilag hasznos és a tételes vallásos ismeretek, a klasszikus 
műveltség és az erkölcsösség elemei. 

d. Birkenstock műveltségeszménye 

Megítélésünk szerint Birkenstock a korszakban fontos közvetítő szerepet 
töltött be a tradicionális és az űj műveltség- és tananyagrészek hívei között. Lát-
hattuk, messzemenően figyelembe vette az iskolázás társadalmi hasznát. Ennek 
csak egyik részeként számolt a gazdasági produktivitással, és távolról sem elége-
dett meg csakis azzal. Visszatérően foglalkozott ugyanis az általános erkölcsi vi-
szonyokkal, amelyek javítását az intézményes nevelés egyik fő feladataként jelöl-
te meg. Bár leszögezte, hogy nem kíván katonás fegyelmet követelni az ifjúság-
tól, mivel az egyfelől egyébként is érvényesíthetetlen lenne, másfelől pedig nem 
szolgálná a szellem szárnyalását. Ennek ellenére szigorú követelményt fogalmaz 
meg a tiszta erkölcsök és az igaz vallásosság terén.137 

Ugyanígy kiemelkedő jelentőséget tulajdonított Birkenstock a klasszikus 
nyelvek és irodalom, az ókori források, szövegek folyamatos tanulmányozásá-
nak, és az azok iránti belső vágy kialakításának. Fájlalta, hogy a tananyagban 
az ókori klasszikusok az újabb időkben indokolatlanul háttérbe szorultak, és az 
időtállóságukat már évszázadok alatt bizonyító ízlés-, erkölcs- és jellemformáló 
tantervi elemeket felületes, sekélyes „korszerű" tudnivalókkal váltották fel.138 

136 Uo. 41-42. 
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Ebből a szempontból is, mint oly sokszor, Göttinga példájára hivatkozik: igazi 
nemzetközi kulturális központtá emelkedését a nyelvi stúdiumok egészen pá-
ratlan kínálatának köszönhette. Birkenstock leírja, hogy csaknem minden pro-
fesszor ismert legalább egy tucat nyelvet, de Christian Wilhelm Büttner 
(1716-1801) kémikus, természet- és nyelvtudós például közel 100 nép nyelvén 
volt képes megszólalni - közöttük maláj, indiai, kínai, japán és a legrégibb 
észak-európai nyelveken is. A Göttingába érkező kortársak egyöntetű ámulat-
tal fogadták, hogy a tanárok közül legalább egyvalaki minden odaérkező diák 
nyelvét ismerte.139 

A hagyományokhoz ragaszkodás Birkenstock esetében ugyanakkor párat-
lan nyitottsággal egészült ki. A külföldi hatásokkal szembeni fogékonysága és 
célzott érdeklődése mellett a tudományos újdonságokat is nagyra értékelte. Ki-
fejezetten a felvilágosodás pedagógiai tanításait idézve emelte ki a testgyakor-
lás, a séta, kirándulás, úszás, futás és az iskolai játékok fontosságát. Mindezt 
nem pusztán az egészség végett tartotta fontosnak, hanem egyrészt a szellemi 
eltunyulás megelőzése, tehát kifejezetten az értelmi nevelés, másrészt pedig a 
katonai képzés hatékony megalapozása miatt. Felvetette, ha ezt bevezetik, és 
széles körben elterjesztik, szükségtelenné válnak a katonai akadémiák.140 

Birkenstock nyitottságára utal, hogy csak gyakorlati okokból mondott le 
az általa javasolt Oberkollegium interdiszciplináris alapú megszervezéséről. A 
mielőbbi működés reményében, ha sajnálkozva is, de elfogadta a hagyományos 
akadémiai-egyetemi tagolódást, és javasolta, hogy a hét klasszikus tudományág 
(történelem, filológia-irodalom, filozófia, orvostudomány, teológia, jogtudomány, 
matematika) egy-egy képviselője kerüljön a bizottságba. Viszont minden tagtól 
alapos pedagógiai felkészültséget követelt meg.141 Különösen fájlalta, hogy bizo-
nyos diszciplínákat teljesen elhanyagoltak a birodalom egyetemein, és így a leen-
dő tanárok és értelmiségiek sem adhatták tovább az ezekről szóló ismereteket. 
Ilyen hiányosságként emelte ki a történeti biográfia, a könyvtártudomány, a saj-
tó, az üzleti ismeretek hiányát, valamint a más népek megismeréséhez vezető élő 
és holt nyelvek tanításának elégtelenségét.142 Ehhez kapcsolódóan megjegyzi, 
igen jellemző a birodalmi egyetemi szférára, hogy a legszínvonalasabb matemati-
ka-oktatás nem a bécsi egyetemen, hanem a katonai akadémiákon folyik. így vi-
szont e fontos tudományból a jövendő matematika-professzorai és gimnáziumi 
tanárai jobbára csak betanult, könnyen felejthető, ellenben semmire sem hasz-
nosítható mondatsablonokat tanulnak meg.143 

Szintén ezt erősíti, hogy Birkenstock a tudományok természetéből kiin-
dulva elvetette a teljes uniformizálást, a gimnáziumi és egyetemi tananyag egy-
ségesítését. Ezzel szemben a tanárok és tantestületek jogát hangsúlyozza a tan-
anyag beosztására, szakaszolására. Egyházi példát hoz ennek alátámasztására, 
amikor felteszi a kérdést: ugyan mit érne el az egyház azzal, ha minden pap 
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140 Birkenstock, J. M. v.: Entwurf i. m. 173-175. 
141 Uo. 163-164. 
142 Birkenstock, J. M. v.: Kurzgefaste i. m. 32. 
143 Uo. 34. 



minden templomban pontosan ugyanazt a prédikációt ta r taná tekintet nélkül 
hallgatóságára és a helyi aktualitásokra. Az egyéniséget kiölő formalizáltság 
csak a mindent előre eltervezni szándékozó államnak az érdekét szolgálná, de 
azt is csak elvileg. Hiszen a tanárokat és a hallgatókat egyaránt megbénító elő-
írások valójában eredménytelenné teszik az oktatást. Ezért a szabad, nyilvános 
előadásokat, a professzori állások pályáztatását és az egyetemi tandíj fenntar-
tását, kiszélesítését írta volna elő a tanácsos. Szerinte ezek a feltételei a polgári 
társadalom számára hasznos felsőbb oktatásnak. Ugyancsak a mindenki szá-
mára kötelezően előírt tananyag ellen szól, hogy időről-időre és helyszínenként 
nagy különbségek mutatkoznak a tanulók tudása, felkészültsége és igényei kö-
zött. Ezekhez is igazodni kell a tanároknak. Az egységes egyetemi tananyag kö-
zépkori hagyomány, amelynek a szerzetesi életre való felkészítés idején még va-
lóban volt létjogosultsága. Az állami és társadalmi célok dominanciája révén 
azonban ez megváltozott, immár tar thatat lan lenne, ha például minden jövőbe-
ni üzletember ugyanazt tanulná, és mindent ugyanazon szempontok alapján 
tudna csak értelmezni. Az egész monarchia nem írhat egy kéz szerint úgy, mint 
régen a szerzetesek - olvasható Birkenstock summázó mondata.144 

Birkenstock összetett műveltség- és nevelési eszményét megfelelően érzé-
kelteti, ha az említett tíz különböző társadalmi rétegnek javasolt tananyag kö-
zül legalább egyet röviden megvizsgálunk. Különösen értékes ebből a szem-
pontból az, hogy mit ta r to t t elengedhetetlennek a kétkezi munkások számára. 
A szokványos alapismereteket (írás, olvasás, számtan, egyszerű katekizmus) 
ugyanis kiegészítette volna praktikus és a vallásosságot-erkölcsösséget erősítő 
elemekkel. így például a földeken vagy a városokban dolgozók természetisme-
reti és egészségügyi tudnivalókkal gazdagodtak volna, és szakszerűen elsajátít-
hatták volna a fontosabb gazdasági eljárásokat is. Mindezzel párhuzamosan 
azonban nagy súlyt helyezett az imák megtanulására, az egyházi ünnepek meg-
tartására vagy a szintén az ünnepeken hasznosítható vokális és hangszeres ze-
nére is. Olyan népszerű, olcsó kiadványok, kalendáriumok tömeges kiadását 
ösztönözte, amelyekben a kerti, háztartási ismeretek megférnek az erkölcsös 
szórakoztató és ismeretterjesztő cikkekkel - kiszorítva a hosszú téli estékről a 
káros ponyvairodalmat.145 Alább láthatjuk, hogy a leendő tanároktól is egyszer-
re várt el tudományos alapú felkészültséget, erkölcsös életet, vallásos buzgósá-
got és szakmai elhivatottságot. 

e. Birkenstock javaslatai a tanárképzés újjászervezésére 

Természetesen az állam oktatáspolitikai szerepét hangsúlyozó Birken-
stock azok pártjára állt, akik a tanárképzés reformját központi jelentőségű 
elemként kezelték. Súlyos problémaként tekintett a tanárok elégtelen felké-
szültségére. Személyes tapasztalataként számol be olyan esetről, amikor az 
égető hiány miatt egy-egy tanár még egy átlagos tanuló nevelésére is alkalmat-
lan volt, a jobb diákok pedig eleve megelőzték tehetségtelen tanárukat. Mind-
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ezt több okra vezeti vissza a szerző. Részben arra, hogy a kolostorok felszámo-
lásával II. József olyan szerzeteseket is tanításra kötelezett, akik korábban so-
hasem tanítottak. A többségükben idős, a pedagógiai eljárásokat általában nem 
ismerő, addigi életvitelük és megszokott közösségük elveszítése miatt megkese-
redett egykori szerzetesek szükségszerűen sikertelenül végezték iskolai mun-
kájukat. Olyan esetet is ismer a szerző, amikor valamilyen vétség miatt egyéb-
ként börtönbe kellett volna vonulnia az egyik kolostor egykori lakójának, és 
büntetését kiváltandó kapott tanítói megbízást. II. József takarékossága Bir-
kenstock szerint a végletekig elkorcsosulttá tette a tanári gárdát, és hosszabb 
távon is igen nehéznek — és költségesnek — tűnt e károk semlegesítése.146 

Birkenstock azonban tisztában volt azzal, hogy II. József elkapkodott in-
tézkedéseinél lényegesebben mélyebb, strukturális nehézségek gátolják az elő-
relépést. Valójában csak a szakszerű tanárképzés teljes hiánya okozhatott ilyen 
anomáliákat. Ezért az általa egyébként is javasolt főkollégium első számú fel-
adataként határozta meg egy megfelelő tanárképző szeminárium megszervezé-
sét.147 Tévedés ugyanis azt hinni, hogy az egyetemről a pályára felkészített ta-
nárok kerülnek ki, akiknek nincsenek további feladataik. Ez még akkor sem 
lenne így, ha a vizsgákban, bizonyítványokban valóban megbízhatna mindenki, 
hiszen a felsőoktatás nem más, mint az első állomás a tudományos gondolkodás 
irányába. Az egyetem csak akkor tölti be funkcióját, ha igényességre, az önálló 
fejlődés és gondolkodás igényére neveli a hallgatót. Ily módon az egyik legfonto-
sabb feladat nem is a konkrét ismeretközvetítés, hanem a leendő tanárok köré-
ben a folyamatos tanulás, ismeretszerzés iránti belső vágy kialakítása - tehát 
végső soron egy jelentős szemléletváltozás elérése.148 

Ráadásul Birkenstock súlyos működési zavarokat vélt felfedezni a vizsgáz-
tatás és minősítés rendszerében is. Az akkori tanárképesítő vizsgát két szem-
pontból tartotta elhibázottnak: részben túlságosan szigorúnak mutatkozott az 
eljárás, amely a tehetségeseket elrettentette a keménységével. Részben pedig a 
többszöri vizsgapótlás, -ismétlés lehetősége a gyenge teljesítményt nyújtókat és a 
kevéssé szorgalmasakat segítette. így szerinte kivédhetetlen a szakma felhígulá-
sának veszélye.149 

Ehhez kapcsolódik, hogy Birkenstocknak egészen lesújtó véleménye volt 
az egyetemi — ezen belül a tanárképzést is meghatározó — vizsgaidőszakról. 
Szerinte rendkívül sok időt és energiát fecsérelnek el a tanárok és a hallgatók a 
vizsgákra. Nagyon rendezetlennek találta ezeket a viszonyokat: ismert olyan 
professzort, aki egy-egy kurzus végén 15 perc alatt levizsgáztatta hallgatóit, de 
olyat is, aki az anyag végén napokon át számoltatta be az ifjakat. Ugyanígy a 
szemesztervégi vizsgaidőszakot is kiszámíthatatlannak és áttekinthetetlennek 
látta. Mindez teremhiányhoz és az előadások színvonalát rontó káoszhoz ve-

146 Birkenstock megjegyzi, hogy ekkoriban a gimnáziumi ügyek referenseként minden kínálko-
zó alkalmat felhasznált, és felemelte szavát ezzel a gyakorlattal szemben. De a császár mindent el-
söprő lendülete nem engedte egy tanácsos véleményének érvényesülését. Birkenstock, J. M. v.: 
Kurzgefaste i. m. 12-13. 
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zet.150 A szerző szerint szakítani kellene a szemeszter- és kurzusvégi beszámol-
tatások mostani rendszerével. Az egyetemen kevesebb, de egységesebb vizsgát 
látott szükségesnek, ugyanakkor lényegesen erősebb vizsgarendszert, szelekci-
ós mechanizmust javasolt a kisebb iskolákban és gimnáziumokban. Ennek ré-
vén mind a szülők, mind pedig a felsőbb iskolák pontosabb információt kapná-
nak a gyerekek teljesítményéről, és ez helyettesíthetné a mostani esetleges és 
száraz módszert. Sőt, Birkenstock felveti, hogy külföldi mintára pontosan érté-
kelni kellene minden tanuló minden fontos jellemzőjét (szorgalom, tehetség, 
jellem, fegyelem), és így jövendő sorsát is meg lehetne határozni. Erre szerinte 
a Habsburg Birodalomban eddig vagy nem gondoltak, vagy bűnös takarékos-
ságból elhanyagolták azt.151 

Mindezek alapján Birkenstock szerint az ideális tanár képzett szakember. 
Nemcsak a gimnáziumi tanárok oktatására kellene figyelni, hanem minden 
rendű és rangú, nevelői tevékenységet végzőre, beleértve az egyetemi pro-
fesszorok és a tudós írók pedagógiai pallérozását is. Ezzel némileg ellentétben 
áll azonban a következő megjegyzése, miszerint eddig csak a normaiskolák vál-
laltak ilyen feladatot, noha éppen a falusi tanítóknak van a legkevésbé szüksé-
gük pedagógiai ismeretekre. Hiszen az alsóbb rétegek nevelése igényel a legke-
vesebb szakmai hajlamot, annyit pedig a gyakorlat során űgyis el lehet sajátíta-
ni. E fenntartások ellenére hét különböző alapfeltételt jelöl meg. Ezek közül a 
megfelelő neveltetésben részesülés és a szilárd erkölcsi jellem olyan tényező, 
amely egyrészt elengedhetetlen, másrészt pótolhatatlan - ezek megléte kap-
csán tehát már a tanárképzés iránt érdeklődőket meg lehet válogatni. A további 
követelményeket (logikus gondolkodás; helyes nyelvi kifejezőkészség; tudomá-
ny os-szaktárgyi ismeretek; nevelői készség-hajlandóság; elhivatottság) már le-
het, és kell is erősíteni vagy fejleszteni. Ehhez egyszerre szükségesek az egyete-
mi pedagógiai előadások és a tanárképző szemináriumok gyakorlatai. Ez utób-
bit költségessége ellenére sem érdemes megtakarítani, mert a kifejezetten a 
nevelés gyakorlatának közvetítésére létrehozott nevelőintézetek már az első 
években igen nagy szolgálatot tesznek az államnak.152 

Birkenstock tanügyi szakértőhöz méltóan részletes elképzelésekkel ren-
delkezett tehát a tanárképzésről és a tanárok alkalmazásáról. Ennek megfelelő-
en következetesen a szaktanári rendszer mellett állt ki. Ismét nyugati példákat 
citálva érvelt amellett, hogy miközben a tanárok mélyebb szaktárgyi tudása el-
engedhetetlen, a gyermekek megismerését kellő szorgalom és hivatástudat bir-
tokában, az új pedagógiai módszerek segítségével anélkül is el lehet érni, hogy 
az illető az egész napot egyetlen osztállyal töltené.153 
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Összegzés 
Johann Melchior von Birkenstock munkássága azt példázza, hogy a 18. 

század utolsó harmadában Bécsben már létezett egy olyan — állami tisztsége-
ket viselő, befolyásos, világi — szakértői csoport, amely átfogó, részletes elkép-
zelésekkel rendelkezett a tanügy szekularizációjáról és modernizációjáról. Sok-
szor azonban e kiváló felkészültségű szakember elképzeléseiben is szétbontha-
tatlanul keveredtek a tradicionális, illetve a legkorszerűbb felfogásra utaló, és 
éppen ezért további tisztázásra szoruló elemek (pl. társadalmilag igen erőteljes 
különbségtétel - tudományok és tanulmányok szabadsága; gazdasági haszonel-
vűség - valláserkölcsi alapok; állami bürokrácia - szakmai testületi autonómia 
stb.). Birkenstock írásaiban mégis egy, a korábbiaknál lényegesen szakszerűbb 
és teljesebb oktatási rendszer programja körvonalazódik. 

Mindez arra utal, hogy Bécsben a 18. század közepétől komoly változások 
kezdődtek, amelyek nem pusztán egy szakma megszületéseként, hanem tágab-
ban, az állam - egyház - társadalom viszonyrendszer jelentős átalakulásaként 
is értelmezhetők. A felvilágosult abszolutizmus általános törekvéseivel össz-
hangban az egyház (és főként a jezsuiták) kárára előtérbe kerültek a közvetle-
nül állami irányítású igazgatási szervek. Megszületett az Udvari Tanulmányi 
Bizottság (Studienhofkommission), és annak középső és alsó szintű szervei. 
Mindezek által az uralkodó biztosítani tudta az iskolahálózat feletti tartós fel-
ügyeletét. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy elenyésző kivételtől eltekintve 
sem a népiskolák, sem pedig a középiskolák államosításáról nem beszélhetünk, 
mivel azok közvetlenül egyházi fennhatóság alatt maradtak. 

Az uralkodói jogkör szélesítésének céljával összhangban, a szakigazgatási 
eredményekkel párhuzamosan meghatározó változások mentek végbe az okta-
tási intézményekben is. Leginkább az egyetemek (kiváltképpen a bécsi univer-
zitás), valamint a tanítóképzést is felvállaló minta-népiskolák ügyében észlel-
hető szakítás az évszázados jezsuita örökséggel, és az újabb tudományos és 
szakmai ismeretek beépítésének igénye. Ezzel szemben feltűnő, hogy a roppant 
erőfeszítéseket igénylő népiskola- és a legtöbb szakértelmiségi diskurzust meg-
határozó gimnáziumügyben milyen nehézkes volt az előrelépés. Elenyésző ma-
radt az uralkodó befolyása a népiskolák működésének napi gyakorlata fölött. 
Hasonlót tapasztalhattunk a gimnáziumügyben is. A jezsuiták feloszlatása után a 
velük szimpatizáló Mária Terézia első számú célja volt a középiskolák megmen-
tése a felvilágosult (és részben a szekularizáló) törekvésektől. A villámgyorsan 
bevezetett új, piarista alapokra építő tanterv évtizedekre elodázta az egyetemi 
modernizációhoz hasonló változásokat. S miközben a szaktanári rendszer beve-
zetéséről folyt vita egyértelműen megmutatta, hogy a szakszerű, utilitarista és 
neohumanista elveket is megjelenítő értelmiségi bázis adott az itteni változá-
sok kivitelezéséhez, a kísérlet gyors bukása egyszersmind jelezte, hogy egyelőre 
meddig terjedhet befolyásuk. 

Összességében tehát felemás modernizációról beszélhetünk a bécsi oktatás-
politikai törekvéseket illetően. A legnagyobb eredmény, hogy egyáltalán megszüle-
tett az állami (uralkodói) politikának ez az ága, az ennek alapjául szolgáló igaz-
gatási szervekkel együtt. Emellett néhány, a szemléletváltozás sikerét jelző, 



tartós tartalmi változást is kiemelhetünk: ezek leginkább az új, a gyakorlatias 
szakképzés irányába mutató egyetemi katedrák megszületéséhez köthetők. 
Ugyanakkor sem az általunk áttekintett évtizedekben, sem pedig a korszaknak 
— jobbára a kiinduló viszonyok restaurációját hozó — végén nem beszélhetünk 
az egész oktatás szellemiségét és tar talmát átfogóan újrarendező változásokról. 
Ahhoz további közel fél évszázadra és a polgárosodás egy magasabb fokára volt 
még szükség. 



Kurucz György 

KÖZNEMESI VAGYONI ÁLLAPOT A DUNÁNTÚLON 
Pallini Inkey Boldizsár 1792. évi hagyatéka 

Bevezetés 

Dervarics Mihály Zala vármegyei ügyvéd és táblabíró 1792. január 21-én 
sietve írt néhány sort gróf Festetics Györgynek Keszthelyre. A szűkszavú írás 
szerint a Bécsből nemrégiben visszatért Inkey Boldizsár személyesen akart egy 
fontos levelet a gróf számára átadni, ám hidegleléssel ágynak esett, állapota sú-
lyos, és miután őt, Dervaricsot, a család fiskálisát magához rendelte, szinte vég-
ső utasítással meghagyta számára, hogy a mellékelt levelet mielőbb juttassa el 
Festetics Györgynek Keszthelyre.1 Ma már kideríthetetlen, hogy vajon a gróf-
nak szóló levél kitől jöhetett, mit tartalmazott, és miért volt annyira fontos, 
hogy a vármegye tekintélyes és meglett korú köznemesi családfője maga juttas-
sa el Keszthelyre, illetve miért nem lehetett postán vagy Festetics valamelyik 
bécsi alkalmazottja révén továbbítani. Tény, hogy Dervarics valóban Inkey uta-
sításának megfelelően járt el, a pallini kastélyban pedig rövidesen megkezdhet-
ték az előkészületeket a temetésre. 

Néhány nappal később, Zala vármegye közgyűlésének 1792. január 27-én 
kelt határozata nyomán és Jáprai Spissich János alispán utasítására került sor 
Pallini Inkey Boldizsár hagyatékának számbavételére, a vármegye elismert 
ügyvédje és táblabírája, Dervarics Mihály jóvoltából. Dervarics egyrészt a tisz-
tek, másrészt az úrbéres családfők és községi elöljárók tanúságtétele alapján ál-
lította össze a teljes vagyoni állapot felmérését nyújtó inventáriumot.2 A várme-
gye határozata nyomán eljárva csupán a kőszegi ingatlanok és vagyontárgyak 
esetében támaszkodott más közreműködőkre, vagyis Kőszeg szabad királyi vá-
ros tanácsára, amely német nyelvű hitelesített jegyzékben adott számot az 
örökhagyó városi javairól. Az említett német nyelvű irat adatait teljes egészé-
ben belefoglalták az immáron magyar nyelven készült átfogó inventáriumba, 
melyet végezetül Tuboly László, Zala vármegye főbírája és Takó György várme-
gyei esküdt hitelesített 1792. december 30-án Lengyelben.3 

1 Magyar Országos Levéltár, Budapest (továbbiakban: MOL); Festetics Levéltár (továbbiak-
ban: Festetics Lt.) P 279, 1. es. fol. 120-120v. 

2 Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg (továbbiakban: ZML); Inkey Boldizsár árvái javainak 
összeírása 1792-ben, Zala, Vas, Kőrös és Somogy megyékben és Kőszeg városában, fol. 1. Ezúton sze-
retném kifejezni köszönetemet Kapiller Imre Zala megyei levéltárosnak a jelen írás elkészítéséhez 
nyújtott önzetlen támogatásáért. 

3 Uo. fol. 159v. 



Az 1726-ban született Inkey Boldizsár apja, Inkey János nyert királyi ado-
mányt az előnevét adó Paliinra.4 Zala vármegye közigazgatásában több mint 
egy évtizedig komoly szerepet játszott, előbb szolgabíró, majd 1732-ig, közel egy 
évtizeden át alispán volt, és a királyi tanácsosi címet 1735-ben nyerte el. Két fia 
közül az idősebb, Gáspár, a család iharosberényi ágának alapítója, katonai pá-
lyára lépett, végigharcolta a Habsburg-dinasztia korszakbeli háborúit, és 
1772-ben tábornokká léptették elő. A kisebbik fiú, Boldizsár, fiatal koráról, is-
koláztatásáról jelenleg nincsenek adataink, de jogi előképzettséggel minden-
képpen kellett rendelkeznie, hiszen 1754. november 11-étől 1757. augusztus 
17-ig Zala vármegye másodalispánja volt, ezt követően közel egy évig első alis-
pán, majd 1758. január 7-étől 1761. október 26-ig ismét a másodalispáni posztot 
töltötte be.5 Összesen négyszer házasodott. Első felesége Szalapataki Nagy Jú-
lia volt, míg második felesége, az 1772-ben meghalt Ürményi Katalin, Ürményi 
István kancelláriai tanácsos leánya. Ebben az időszakban egyébként a háztar-
tás gondjait Zsófia leánya vállalta, amint erről fennmaradt számadásai is valla-
nak.16 Harmadik felesége az 1787-ben meghalt Fületinczi Kelcz Eleonóra, ne-
gyedik felesége pedig Hojer Magdaléna volt. Inkey Boldizsár 1792-ben bekövet-
kezett halálakor az inventárium szerint az első feleségtől született „törvényes 
idejű öregbik testvér", Imre (1753-1813) felügyelete alatt maradt Menyhárt, 
Ádám, Ferenc, János, Boldizsár és Jozefa, méghozzá az örökhagyó végrendelete 
értelmében „számadásnak terhe nélkül". Inkey Boldizsárt egyébként a Nagy-
kanizsa határában lévő, a pallini úton emelt kápolnában temették el, mégpedig 
— miként nyomtatásban közreadott halotti beszéde címében is olvasható — 
1792. április 18-án.7 

Inkey Boldizsár apai örökségét vásárlások és házasságok révén egyaránt 
gyarapította. 1790. évi végrendelete szerint, amelyhez röviddel halála előtt 
1792. január 20-án további kiegészítést fűzött, birtokperek, zálogba vétel és 
inscriptio révén saját számításai szerint ő maga 450 000 forint (továbbiakban: ft) 
értékben szerzett javakat.8 Ezek közül kiemelkedett a Kőrös megyei raszinyai 
uradalom, amelyet zálogképpen igen magas összegért, 110 000 ft-ért szerzett 

4 Inkey János, Zala vármegye szolgabírája a „pallini" előnevet az 1724. december l-jén kelt ki-
rályi oklevél alapján kapta. Illésy János - Pettkó Béla: A királyi könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt 
nemesség czim, czimer, előnév és honosság adományozásának 1527-1867. Bp. 1895. 95. 

5 Forrás: www.zml.hu. A megyei és járási tisztségviselők, illetve tisztviselők szolgálati idejének 
adatbázisa, 1138-2004. Szerk. Molnár András. Összeáll. Pintyőke Gábor. Az adatokat összegyűjtötte 
is frissítette Kapiller Imre (1750-1810). 

6 Bátorfi Lajos: Sophiae Inkey. Perceptio és Erogatio Laistroma de anno 1771 e. respective 
1772. Adatok Zala Megye Történetéhez 2. (1876. 5. sz.) 312-317. 

7 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. H-K. Pest 1859. 
245. A család különböző ágait részletes születési és halálozási adatokkal 1. Gudenus József: A ma-
gyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. I. A-J. Bp. 1990. 591-596, Károlyi Attila: Inkey 
breviárium. A pallini nemes és báró Inkey család leszármazása, életrajzi adatokkal. H. n. 2001. 
59-61. Házasságaival kapcsolatban a halotti beszéd is részletekkel szolgál: Hajas István: Keresztény 
filosofus, avagy az Urban, B. Aszszony havának 21. napján, M.DCCXCII. esztendőben, életének 
LXVIII-dikában boldogul ki-múlt Tekintetes, Nemes, Nemzetes, és Vitézlő Pallini Inkei Boldisár 
urnak TT. NN. Szala, Vas, Somogy és Körösd vár-megyék elsőbb tábla birájának ditső emlékezete, 
mellyet Halotti Tisztségét gyászos szívvel illő sok Fő-Uri, és Köz-Rendeknek N.Kanisán Sz. György 
Havának 18. napján, azon Esztendőben, méllységes tisztelettel eleikbe terjesztett Hajas István wesz-
prémi plébánus és v. esperes. Veszprém 1792. 35-40. 

8 Inkey Boldizsár végrendeletét Bátorfi Lajos nyomán újból közreadta: Károlyi A. : Inkey bre-
viárium i. m. 39-58. 



meg. A végrendelet szerint a „capitális summákból" lányai, sőt elhalt lányainak 
gyermekei egyaránt részesedtek, méghozzá 15 000 ft összegben.9 Jozefa lányá-
ról külön rendelkezett, mivel az említett összegen felül kiházasítására további 
2000 ft-ot kötött le, valamint az édesanyjától maradt ékszereket és ruhákat is 
rátestálta. Hátramaradt özvegyének, Hoyer Magdalénának özvegyi tartásáról 
szintén gondoskodott, özvegyi lakhelyéül a kőszegi városi házat jelölve meg. A 
fiak öröklési rendjére nézve majorátust is alapított, vagyis a muraközi és kősze-
gi jószágok tekintetében „olyas örökös eloszthatatlan jószágnak rendölem, 
hogy mindétig egy fîu által birassanak, és miglen annak, ki ezen rendelésem 
szerint bírásában kerül, fiúi ága le nem száll, mindég annak maradéki mellett 
maradjon, én ezen általam összekötött javaknak birtokost fiaim közül nem ne-
vezetesen, hanem sors szerint rendőlök ... mind az hat fiam sorsot húzzon".10 

Egyébiránt a fennmaradó különböző jószágokat, birtokrészeket, ingatlan java-
kat további öt részre osztotta, és úgy rendelkezett, hogy „... ezen elrendelt ja-
vakra az nevezett öt fiaim sorsot húzzanak, a mellyiknek mellyik esik, azzal az 
édes gyermekeim megelégedni kötelessek lesznek."11 A halála előtti napon kelt 
végzése szerint a végrendeletet úgy módosította, hogy a fiúk megfelelő életko-
rának betöltéséig a legidősebb fiú, vagyis Inkey Imre igazgassa a sorshúzással 
felosztandó birtokokat.12 

Pallini Inkey Boldizsár javainak inventáriuma — a konkrét forrásértéket 
tekintve — nem elhanyagolható gazdaság-, életmód- és művelődéstörténeti 
adalékokkal szolgál a 18. század végének, vagyis éppen a háborús konjunktúra 
előtti magyarországi köznemesi gazdálkodás és életmód sajátosságairól kiala-
kult ismereteink gyarapításához, árnyalásához. A Zala Megyei Levéltárban ta-
lálható inventárium szerkezetileg világosan elkülöníthető részekre tagolódik. 
Dervarics előbb a településenkénti épület- és telki állományt vette számba, az 
urbáriális kötelezettségekkel és a különböző megváltásokkal. Megjegyzésre ér-
demes, hogy egy-egy településen belül nem kezelte külön az úrbéres népességet 
és a különböző „ingatlan javakat", hanem a jegyzékek emelkedő sorszámozott 
tételei között adózók vagy épületek egymás után következtek. Ezután a szőlő-
hegyeket, a szőlőkből származó egyéb bevételeket (hegyvám, tized, szőlőkaró 
pénz), majd az egyes majorságokban fellelhető terményeket, állat- és eszközál-
lományt, illetve az épületekben található vagyon- és berendezési tárgyakat re-
gisztrálta. Az inventárium végezetül Inkey Boldizsár pénztárainak helyzetét, 
vagyis készpénz állományát, követeléseit, az örökhagyó charta biancák, váltók 
alapján rekonstruálható tényleges pénzforgalmi állapotát is számba vette. 

9 Az összeg jelentőségét kellően érzékelteti, hogy Zala megye legjelentősebb földbirtokosa, gróf 
Festetics György a már férjezett Julianna nővére és Erzsébet húga számára tíz évvel korábban 
20 000 ft fizetésére kötelezte magát apjuk 1782-ben bekövetkezett halálakor. Kurucz György: Adós-
ság, hitel, törlesztés. Festetics György pénzügyi helyzete 1782 és 1818 között. Századok 140. (2006: 
3. sz.) 546. 

10 Károlyi A.: Inkey breviárium i. m. 41-44. A majorátushoz szükséges „királyi consensust 
impetrálni" az 1687. évi 9. törvénycikk alapján lehetett: Magyar törvénytár'. (Corpus Juris Hunga-
rici) 1608-1657. törvényczikkek. Magy. jegyz. Márkus Dezső. Bp. 1900. 341. 

11 Károlyi A.: Inkey breviárium i. m. 46-47. 
12 Károlyi A.: Inkey breviárium i. m. 57. Inkey Boldizsár üdvözülése érdekében a (zala)szent-

balázsi templom építésére is hagyott 3000 ft-ot, továbbá misemondásra 300 ft-ot rendelt. Uo. 58. 



A Dervarics által jegyzékbe vett adatok alapján viszonylag pontosan meg-
határozható a földterület nagysága. A terményben számított bevételek mennyi-
sége (pl. malomvám, hegyvám) számszerűsítve van, csakúgy mint a készpénz-
ben megváltott szolgáltatások, illetve a pénzforgalmi állapot. A nyugat-dunán-
tűli uradalmak korabeli értékesítési gyakorlatát alapul véve, illetve a kurrens 
piacképes termények adott időszakban regisztrált ármozgásaiból kiindulva, a 
lajstromba vett terménymennyiség vagyoni értéke szintén meghatározható. 
Nem állapítható meg viszont az ingatlan javak tényleges forgalmi értéke, hi-
szen például a pallini kastély készpénzben számítható becsértékét nem adták 
meg, mint ahogy a kastélyban talált ezüstneműt, bútorokat stb. sem becsülték 
fel. A felsorolt berendezési tárgyakból, konyhai felszerelésekből vagy éppen az 
uradalmi műhelyek munkaeszköz állományából viszont további fontos követ-
keztetéseket vonhatunk le a társadalmi és vagyoni helyzetnek megfelelő életkö-
rülményekről, szórakozási szokásokról vagy éppen a majorságok kézműves mű-
helyeivel szemben támasztott igényekről. 

Az alábbi írás — kiegészítve az inventáriumból vett részletek és egyéb vo-
natkozó források közreadásával — a különböző tételek alapján kirajzolódó va-
gyoni állapot bemutatására törekszik, különös tekintettel arra a tényre, hogy a 
dunántúli régió és ezen belül Zala megye egyik leggazdagabb családjának ha-
gyatékát pontosan a francia háborúk konjunktúráját megelőző időszakban vet-
ték számba. Vizsgálódásunk sok tekintetben támaszkodik Benda Gyulának a 
Parraghy család hagyatékát feldolgozó tanulmányára, valamint iránymutató-
nak tekintettük az egyéb írásaiban található, mindenekelőtt a zalai köznemesi 
tagozódás 18. század második felében megfigyelhető sajátosságaira vonatkozó 
megállapításait.13 Természetesen a rendelkezésre álló forrásbázis eltérő jellegé-
ből fakadóan, az egymást követő évek gazdálkodási eredményeinek számba vé-
telének híján, csakúgy mint az egyes ingatlanok leírásakor a szobák pontos 
megjelölését, elrendezését nélkülöző feljegyzések miatt, nem minden tekintet-
ben követhető a választott minta. Terjedelmi okokból nincs lehetőség a teljes, 
quarto nagyságú kötetbe fűzött, 160 fólió terjedelmű inventárium közreadásá-
ra, mindazonáltal reményeink szerint elemzésünkkel és a Függelékben szerep-
lő forrásrészletek közreadásával további lényeges adalékokkal bővíthetjük a 18. 
századi dunántúli köznemesség vagyonosabb rétegeinek helyzetéről és életkö-
rülményeiről eddig kialakult ismereteinket.14 

13 Benda Gyula: Egy Zala megyei köznemesi gazdaság és család a 18. század közepén. Parraghy 
László hagyatéka. In: Társadalomtörténeti tanulmányok. Szerk. Bácskai Vera - Gyurgyák János -
Kövér György. Bp. 2006. 249-340, Uő: Zala megyei nemesek életviszonyai a XVIII. században. In: 
Történeti antropológia. Az 1983. április 18-19-én tartott tudományos ülésszak előadásai. Szerk. 
Hofer Tamás. Bp. 1984. 313-327. 

14 A korszak magyarországi köznemesi tagozódását, illetve gazdálkodását vizsgáló munkák közül 
az ország egyéb megyéihez a korszakban 1. Maksay Ferenc: Parasztnemesi gazdálkodás Szentgálon 
1700-1848. Agrártörténeti Szemle 15. (1973. 1-2. sz.) 13-38, 245-300, Láczay Magdolna: A szabolcsi 
nemesség rétegződése 1797-ben. In: Szabolcs-Szatmár Megyei Helytörténetírás. I-II. Szerk. Gyarmathy 
Zsigmond. Nyíregyháza 1979. 77-86, Wellmann Imre: A köznemesség gazdálkodása a XVIII. században. 
In: A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve VII. Salgótaiján 1981. 61-85, Ódor Imre: Baranya nemesi 
társadalma a francia háborúk korában. In: Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. Szerk. Szita László. 
Pécs 1986. 133-168, Uő: Kurialista nemesek és településeik a késő-feudalizmuskori nemesi összeírá-



Ingatlan-javak és bevételek 

Inkey Boldizsár Vas, Zala, Somogy, továbbá Horvátországban Kőrös megyé-
ben összesen 64 településen, azaz puszta, úrbéres falu, mezőváros vagy szabad 
királyi város területén, vagy annak határában rendelkezett valamilyen lakó-
vagy gazdasági épülettel, szántóterülettel, réttel, szőlővel, erdővel. Tizenhárom 
település (Pallin, Újudvar, Szerdahely, Rigyác, Petri, Semjénfölde, Belica, Gorica, 
valamint Alsóbagota-, Újnép-, Tőkeháza-, Vente- és Marton puszták) kizárólagos 
tulajdonosa volt, míg a többi, a jegyzékben szereplő településen compossessor, il-
letve bármilyen egyéb haszonvétel, épület, földterület vagy egyéb jövedelemfor-
rás (pl. rév) haszonélvezője volt. Az inventárium összegzése szerint a központi, 
pallini uradalomhoz tizenegy kisebb magyarországi és két horvátországi major-
ság tartozott. A regisztrált ingatlanok presztízsjellegét, illetve a hozzájuk tartozó 
egyéb földterületeket is figyelembe véve a család még két másik településen, 
Raszinyán és Kőszegen rendelkezett uradalmi központtal.15 

A regisztrált úrbéri szolgáltatásokat a töredéktelkekkel együtt összesítve 
470 telek után számították Inkey Boldizsár birtokain.16 Jóllehet az úrbéresek 
kezén lévő teljes szántó- és rétmennyiséget nem adta meg holdra átszámítva az 
inventárium, és ma már lehetetlen feladat az egyes családfők birtokában lévő 
telek minőségi besorolásának visszakeresése, mégis a Mária Terézia rendeleté-
ben megszabott klasszifikációt figyelembe véve — s ez legalábbis Zala megyé-
ben 18 hold szántó és 6 kaszaija/szekér rétet jelentett az első osztály esetében 
— legkevesebb 8460 holdnyi szántóterülettel és 2820 holdnyi réttel számolha-

sokban. In: Rendi társadalom - polgári társadalom 2. Kutatás - módszertan. Szerk. Erdmann Gyula. 
Gyula 1989. 33-41, Siska József: Egy Zemplén megyei nemesi gazdaság a XVTI-XVIIL században. 
Agrártörténeti Szemle 30. (1988. 3-4. sz.) 470-513, Turbuly Éva: Egy zalai köznemes, Deák László 
vagyoni viszonyai és gazdálkodása. Zalai Gyűjtemény 34. Szerk. Kapiller Imre. Zalaegerszeg 1993. 
17-37, Dominkovits Péter: A Neuhold család tóközi birtoklásáról. (Vázlat egy XVIII-XIX. századi 
Győr megyei középbirtok történetéről). In: Arrabona 31-33. Szerk. Filep Antal. Győr 1994. 107-125, 
Pálmány Béla: Nógrád vármegye nemességének rétegződése a 18. században. In: Vera (nem csak) a 
városban. Rendi társadalom - polgári társadalom. Supplementum 1995. Szerk. Á. Varga László. Sal-
gótarján 1995. 265-283, Uő: A magyarországi nemesség társadalmi tagozódása (1685-1815). In: 
Mágnások, birtokosok, címerlevelesek. Rendi társadalom - polgári társadalom 9. Szerk. Odor Imre -
Pálmány Béla - Takács Péter. Debrecen 1997. 37-86, i f j . Barta János: Nemesi birtokok és jövedel-
mek Zemplén megyében a XVIII. század végén. In: Uo. 181-201, Dominkovits Péter: Latifundiumok 
és nemesi kisbirtokok. (Moson megye nemessége a 18-19. század fordulóján). In: Uo. 203-218, Uő: 
Birtoklástörténet - társadalomtörténet: a Petőházi Zeke család Zala megyei birtokai. Zalai Gyűjte-
mény 42. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg 1997. 87-120, Kaposi Zoltán: Egy középbirtokos família 
100 éve Somogy vármegyében. (Somsich család felemelkedése). In: Somogy Megye Múltjából 33. 
Szerk. Szántó László. Kaposvár 2002. 59-87, Pozsgai Péter: A földbirtoklás változásai és a kisnemes-
ség Torna megyében (15-19. század). In. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 46. Szerk. Veres László 
- Viga Gyula. Miskolc 2007. 159-195, Völgyesi Orsolya: A gazdálkodó költő. Kisfaludy Sándor gazda-
sági följegyzései. In: A fogyasztás társadalom története. Rendi társadalom - polgári társadalom 18. 
Szerk. Hudi József. Bp.-Pápa 2007. 35-51. 

15 ZML Inkey Boldizsár árvái javainak összeírása 1792-ben, Zala, Vas, Kőrös és Somogy me-
gyékben és Kőszeg városában, fol. 74v-76. 

lb A fenti telki állomány nagyságának érzékeltetéséhez összehasonlításképpen érdemes meg-
említeni, hogy 1795-ben Zala vármegye legjelentősebb földbirtokosának, gróf Festetics Györgynek a 
központi, keszthelyi uradalmához 161 3/8 telek, a Somogy megyei csurgói uradalomhoz pedig 412,75 
telek tartozott. MOL Festetics Lt. P 235, 147. cs. Gazdaság Tüköré fol. nélkül. 



tunk. Ehhez jöttek még az inventáriumban területileg számszerűsített irtásföl-
dek, vagyis 2606 holdnyi szántó valamint 1824 hold rét, amelyek bár az úrbére-
sek kezén voltak,17 a földesúrnak azonban becsérték alapján jogilag módjában 
állt a megváltásuk, és értelemszerűen az inventárium is a földesúri birtokállo-
mány részének tekintette őket.18 

Inkey Boldizsár saját kezelésében lévő majorsági területeit szintén ponto-
san megadta az inventárium, vagyis 4065 hold szántó, 1858 hold rét, az erdők 
nagyságát pedig 3111 holdban határozták meg az összesítő tabellában.19 Mind-
ezek alapján Inkey Boldizsár „hátrahagyott maradékai" legkevesebb 25 000 
holdnyi örökségre számíthattak. A tényleges földterület azonban ennél min-
denképpen nagyobb volt, mivel ehhez az inventáriumban pontosan meg nem 
határozott kiterjedésű 25 majorsági szőlő területét is hozzá kellene számítani. 
Kőszeg szabad királyi város határában például öt különböző hegyen (Király-, 
Polgár-, Plessel-, Hérci- és Zsidó hegyen) volt szőleje Inkey Boldizsárnak. Az 
összeírás a terület nagyságát nem, csupán egy-egy majorsági szőlőterületnek 
három év átlaga szerint várható bormennyiségét adta meg. Megjegyzendő, hogy 
az úrbéresek kezén lévő szőlőterületnek az örökség részeként való feltüntetésé-
re azért nem került sor, mivel a történeti szakirodalom meghatározása szerint 
az úrbéresek használatában lévő szőlőterületek „jogilag nem úrbéres jellegű" 
földeknek tekintendők, jóllehet u tánuk — mint azt lejjebb is láthatjuk — tekin-
télyes mennyiségű hegyvámmal, tizeddel és ötöddel tartoztak Inkey uraság 
nak.20 

A regisztrált épületállomány az inventárium tanúsága szerint 139 „major-
épületből" állt. Ezek között a pallini kastélyt éppúgy lajstromba vették, mint 
egy-egy városi házat vagy uradalmi tiszti házat, magtárt, pincét, istállót, kocs-
mát, aklot, cselédházat, malmot, méhházat vagy éppen szilvaaszalót. Az írásba 
foglalt vagyoni állapot szerint a legtöbb „majorépülettel" néhai Inkey Boldizsár 
Paliinban rendelkezett, méghozzá huszonkilenccel — beleértve a kastélyt is —, 
míg Nagyrécsén 9, Csehipusztán 3, Újudvarban 5, Bocskán 2, Szentbalázson 5, 
Szerdahelyen 7, Újnépen 2, Pölöskefejen 1, Alsóoroszton 4, Rigyácon 5, Esztre-
gnyén 2, Petriben 3, Ventepusztán 4, Semjénföldén 2, Rátkon 5, Belicán 7, 
Goricapusztán 2, Besenyőn 6, Csében 1, Salomváron 1, Kőszegen 3, Ivanyócon 
3, Andrecen 1, Martonpusztán 7, Raszinyán 12, Goricán 2, Botován 1, Gyele-
kovecen 2, Kaproncán 1, Kanizsán 1, Légrádon pedig szintén egy épületet re-
gisztráltak. Az egyes ingatlanok tárgyleltára alapján megállapítható, hogy a kő-
szegi városi ház egyértelműen a tulajdonos társadalmi állásának kifejezését 
szolgálta. Mindamellett fontos megjegyeznünk azt is, hogy az épületek közvet-

17 ZML Inkey Boldizsár árvái javainak összeírása 1792-ben, Zala, Vas, Kőrös és Somogy me-
gyékben és Kőszeg városában, fol. 75v-76. 

18 Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. I. Dunántúl. Szerk. Fel-
hő Ibolya. Bp. 1970. 20. 

19 ZML Inkey Boldizsár árvái javainak összeírása 1792-ben, Zala, Vas, Kőrös és Somogy me-
gyékben és Kőszeg városában, fol. 78. 

20 Szabó István: A jobbágybirtok problémái 1848-49-ben. In. Tanulmányok a magyar paraszt-
ság történetéből. Bp. 1948. 368-370., Szabad György: A tatai és gesztesi Esterházy uradalom áttérése 
a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra. Bp. 1957. 32-33. 



len jövedelemgeneráló szerepe, figyelembe véve, hogy az adott épület uradalmi 
személyzet szállásaként funkcionált vagy netán bérbe adható kocsmaépületről, 
malomról volt szó, egyáltalán nem köthető szorosan a település nagyságához, 
eltérő jogállásához. A kis Csehipusztán feltűnő módon ugyanúgy rendelkezett 
kocsmával Inkey Boldizsár, mint az évi 2619 robotnap kötelezettsége alapján 
demográfiailag és a várható fogyasztás tekintetében feltétlenül komolyabb tele-
pülésnek számító Újudvaron. (Csehipusztán egyébként még erdészlak is állt, 
továbbá számba vettek egy, a hízó marhák számára emelt istállót is.) Kocsmát, 
illetve a kocsmai bormérésből származó árendát egyébként tizenkilenc helység-
ben jegyeztek fel az inventárium készítői. 

A megújítható bérleti szerződéssel további jövedelmet biztosító fogadókat 
is említ az inventárium, azonban nem a komolyabb forgalmat feltételező tele-
püléseken, mint például Kanizsán vagy Kőszeg szabad királyi városban, ahol 
házrészt birtokolt, illetve házai voltak Inkeynek, hanem összesen öt helyen, va-
gyis Paliinban, Nagyrécsén, Szentbalázson, Besenyőn és Kaproncán. Malom-
mal, illetve a malomból származó haszonvétellel ugyanakkor összesen tizenkét 
településen rendelkezett, és volt olyan település, ahol egyszerre többet is birto-
kolt. Újudvaron három malma is volt, Szerdahelyen pedig kettő. „Hajós kétke-
rekű malmot", amely a Mura vizén működött, mindössze egy helyen, Esztreg-
nyén regisztráltak.21 

A közvetlen jövedelmet biztosító épületek között említhető még az ún. 
„zsidó ház", amelyet a családfő megnevezése nélkül írtak össze Nagyrécsén, 
Rigyácon, Újudvaron, Alsóoroszton és Esztregnyén. Minthogy ezeket a házakat 
a földesúr tulajdonaként vették számba, egyértelmű, hogy időről időre árendá-
ba adható épületekről volt szó. Az inventáriumban szereplő többi „majorépü-
let" elsősorban a gazdálkodással kapcsolatos funkciók szerint lett feltüntetve 
(istálló, akol, juhászlak, aszaló stb.), bár feltűnő módon „serfőző házról" a for-
rás nem tesz említést, jóllehet a 18. század végén a nyugat-dunántúli nagyobb 
uradalmakban és főnemesi birtokközpontokban már foglalkoztak sörfőzéssel. 
Nem eldönthető viszont a funkciója, illetve a felhasználás alapján többfélekép-
pen értelmezhető a „kvártélyház" megjelölés.22 Ez lehetett egy, a községben 
(Nagyrécse) beszállásolásra kerülő katonaság elhelyezésére szolgáló épület, 
vagy éppen kontraktus alapján felfogadott idénymunkások, tehát aratók és 
cséplők elszállásolására szolgáló épület. Mégis inkább az előbbi funkcióra kell 
következtetnünk, mert más településeken külön is fontosnak tartották megad-
ni, hogy milyen célra használták az adott épületet. Paliinban például az épüle-
tek összeírása során említik a „tséplők szállását".23 

Bár nem következetesen, de az inventárium esetenként utal t az épületek 
építőanyagára, sőt az épület állagára is. A legfőbb birtokközpont, vagyis a pal-
lini uradalom épületeinek felsorolásában a családi rezidenciáról, a helyiségek 
számáról és elhelyezkedéséről, az épület állapotáról és építőanyagáról semmi-

21 ZML Inkey Boldizsár árvái javainak összeírása 1792-ben, Zala, Vas, Kőrös és Somogy me-
gyékben és Kőszeg városában, fol. 7v, 16v., 33v. 

22 Uo. fol. 4v. 
23 Uo. fol. 2v. 



lyen megjegyzés nem olvasható, annál inkább a gazdasági épületekről. Az in-
ventárium készítői fontosnak tartották megjegyezni, hogy melyik szénás pajta, 
pince (összesen kettő), nagy vagy kis „életes ház" (magtár), cséplő szín, lisztes 
és káposztás kamra, szilvaaszaló, és természetesen a kocsma épült kőből. 

A ventepusztai vagy belicai urasági lakóházról sem tudhatunk meg köze-
lebbit. Külsejében viszont mindenképpen mély benyomást keltőnek számított 
az örökhagyó raszinyai épülete, amelyet az inventárium „erősen épült és bás-
tyás várnak" ír le.24 Hasonlóan komoly urasági lakóépületnek számított a go-
ricai kastély, amelynek építőanyaga tégla volt, de a kerítését kőből rakták. A te-
tőzetről viszont sehol sem történik említés, vagyis nem rekonstruálható, hogy 
cseréppel, netán fazsindellyel, vagy más tetőfedő anyaggal fedték az említett 
épületeket. Mindamellett a számba vett tégla, cserép és fazsindely mennyiség 
alapján megfelelő szilárd építőanyagot kellett, hogy használjanak az építkezé-
sek, átalakítások során.25 

Az úrbéres népességre, illetve bármilyen egyéb módon az Inkey Boldizsár-
tól vett haszonvételek fejében szolgáltatásokat teljesítő családfők létszámára 
nézve tételes adatokat tartalmaz a jegyzék. Ez ténylegesen azt jelenti, hogy a 
64 településen összesen 1054 valamilyen rendű úrbéres, illetve majorsági alkal-
mazott családfőt regisztráltak. A telki állomány egészét — mint azt korábban 
jeleztük — 470 telekben számították, továbbá 165 házas, valamint 57 házatlan 
zsellér családfőt írtak össze. A számba vett úrbéres népesség után összesen 
53 587 robotnappal számoltak.26 Megjegyzendő azonban, hogy a robotnapok és 
az összes Inkey-birtokon élő robotköteles családfő száma közötti közvetlen re-
láció, vagyis az úrbéres jogállás szerint a személyekre lebontható tényleges gya-
log- vagy igásrobot számszerűsítése a Mária Terézia-féle urbáriális rendeletben 
előírtak alapján azért sem lehetséges, mivel előfordult, hogy egyes úrbéres köz-
ségek a földesúri haszonvételek (pl. kocsma, malom stb.) megváltásáért külön 
robotnappal fizettek. Példaként hozható fel a már korábban is említett Újudvar 
község, amely a kocsmáért 45 robotnappal fizetett. Ráadásul a községben szám-
ba vett úrbéresek között a rendeletben meghatározott telekhányadhoz képest 
az egy egész telekkel bíró Lovrencz Iván gazda feltűnő módon nem évi 104 
„napszámmal", vagyis gyalogrobottal, hanem 108,5 nappal tartozott. Ebből egy 
napot ugyan az irtásföld használatáért regisztráltak, de a három és fél nap kü-
lönbség valamilyen egyéb, a forrás alapján nem megállapítható haszonvételért, 
érdekeltségért járt a földesúrnak.27 Ugyanígy számos példa volt arra (pl. Anta-
lovec faluban), hogy a tizedköteles földek használatáért Inkey részére külön-
külön megszabott robotnappal (15-18 nap/év) fizettek egyes családfők. A sza-
badmenetelű úrbéresek, korabeli szóhasználattal „szabadosok" szintén eltérő 

24 Uo. fol. 49v-50. 
25 Uo. fol. 139. Rátkon 20 000 db téglát, valamint 6 000 db tölgyfa zsindelyt regisztráltak. 
26 Uo. fol. 77v-78. Érdemes megemlíteni, hogy a pallini központi uradalomhoz tartozó úrbéres 

népesség Mária Terézia úrbéri rendeletének bevezetése előtt a kilenc pontos kérdőív szerint szabad 
menetelűnek vallotta magát, és ha valamely szolgálatot tettek, „... azt uraságunk készpénzbeli áren-
dánkba bévette." Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában I. A Mária Terézia-kori úrbérrendezés 
kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala megye három járásában. Zalaegerszeg 2001. 158. 

27 Uo. fol. 6v. 



robotnappal tartoztak, így például Iváncsecen másfél telek után 50 robotnapot 
számoltak, egy és háromnegyedtelek után pedig 55-öt. Az Inkey-birtokokon élő 
úrbéres, illetve robotra kötelezett lakosság mindemellett évente 353 öl fa be-
szállításával is tartozott.28 

Természetesen a kor gyakorlatának ismeretében a regisztrált robotnapo-
kat nem lehet automatikusan, fizikai értelemben ledolgozandó munkajáradék-
nak tekinteni, hiszen az Inkey család birtokain — más jelentősebb birtokosok-
hoz (pl. Festetics, Károlyi stb.) hasonlóan — igen sok úrbéres családfő kész-
pénzben váltotta meg robotkötelezettségét.29 Ez egyrészt a földesúr készpénz-
szükségleteivel magyarázható, másrészt magától értetődően az allodiális (ma-
gánkezelésű) földektől távol eső falvakban élő úrbéresek robotszolgálatát sem 
lehetett mindig igénybe venni. A robotnapok megváltása a földesurat képviselő 
tisztekkel folytatott egyezség függvényében egyébként feltétlenül könnyebbsé-
get jelentett, mind a szolgáltatásra kötelezettek, mind pedig a földesúr eseté-
ben, hiszen utóbbi így is növelhette közvetlen készpénzbevételeit. 

Az „ingatlan javak mivoltának és jövedelmeinek" összegzése szerint az 
urbáriális kötelezettségekből származó készpénzbevételt 3397 ft-tal számolták, 
amelyből az úrbéri rendelet előírásainak megfelelő készpénzfizetési kötelezett-
ség (cenzus) mindössze 833 forint volt, míg a fennmaradó összeget az egyéb 
megváltások (robot, kilenced, irtásföldek, bérletek) tették ki. A tényleges bevé-
telek közé sorolták még — bár készpénzben az összegzés nem adta meg — a ma-
lomvámból befolyó és az urasági kocsmák révén értékesített termény mennyisé-
get is. Az előbbi esetben 301 köböl (köböl = 53,311, egy pozsonyi mérő30) búzát és 
2326 köböl rozst számoltak. Ez, tekintettel az ausztriai piacok közelségére és a 
bécsi gabonapiac 1792. márciusi árainak alsó értékét alapul véve, a pozsonyi mé-
rőnkénti 46 garasos (1 garas - 3 krajcár, a továbbiakban: xr) búzaár esetében 
692,3 ft, illetve a rozs 27 garasos árszínvonalát számítva 3140,1 ft értékű gabo-
nát jelentett.31 Borból 4275 akó (feltehetően a Dunántúlon elterjedt és a Varasd 
megyei szőlőtermelők által is magukénak vallott pozsonyi akó = 54,3 l32) „el-
kocsmáltatott" bort számoltak (vö. az alábbi, 1. táblázatot).33 

1. táblázat 
Jelentősebb Inkey urasági bormérések forgalma mennyiségi megoszlás szerint 

Település Mennyiség (akó) 

Pallin 550 

Nagyrécse 210 

Csehi puszta 150 

28 Uo. fol. 78. 
29 MOL Festetics Lt. P 235, 147. cs, MOL Károlyi Lt. P 397 60. k. 
30 N. Kiss István: Mérték, állam és társadalom. (A Magyar Királyság XV-XIX. századi űrmérté-

keinek kérdéséhez). Agrártörténeti Szemle 17. (1975. 1-2. sz.) 280, Uő: A pozsonyi mérő felhaszná-
lásának problémái. Agrártörténeti Szemle 18. (1976. 3-4. sz.) 544-549. 

31 Magyar Hírmondó 1. (1792) 380. 
32 N. Kiss I.: Mérték, állam i. m. 282. 
33 ZML Inkey Boldizsár árvái javainak összeírása 1792-ben, Zala, Vas, Kőrös és Somogy me-

gyékben és Kőszeg városában, fol. 78. 



Település Mennyiség (akó) 

Szentbalázs 186 

Szerdahely 120 

Semjénfolde 300 

Belica 800 

A borjövedelmek összeírása egyébként azt mutatta, hogy a hegyvámmal, 
tizeddel, kilenceddel tartozó úrbéres népességtől származó éves bormennyiség 
jóval felülmúlta a majorsági szőlők éves „középtermésének" egészére megálla-
pított mennyiséget. A hat regisztrált horvátországi település határában lévő 
szőlőhegyről származó hegyvámból például 860 akót számoltak, míg a horvát-
országi majorsági szőlők termését 300 akóra tették. Figyelemreméltó, hogy bor-
dézsmát és kilencedet sehol sem fizettek Horvátországban. A többi helyről, va-
gyis összesen 17 magyarországi település határában müveit szőlőterületen, így 
például a bocskai szőlők esetében, vegyesen fizettek hegyvámot, dézsmát vagy 
kilencedet az úrbéresek. A majorsági szőlők éves termését egyébként 1440 akó-
ra tet ték az inventárium készítői, a magyar- és horvátországi szőlőhegyekről 
származó teljes évi bormennyiséget, beleértve a hegyvámvól, tizedből, kilenced-
ből befolyó mennyiséget is, 5572 akóra számították.34 Ez a szám egyébként azt 
jelzi, hogy a bormérésekben értékesített mennyiség teljes egészében fedezve 
volt, vagyis ha a korban a Dunántúl nyugati részén 1-3 xr iccénkénti (0,679 li-
ternyi) ár középső értékét vesszük, ez pozsonyi akónként (80x0,679 liter) szá-
molva, a fentebb jelzett „elkocsmáltatott" (4275 akó) borból 11 400 ft további 
bevétellel számolhatott az Inkey család.35 

Megjegyzendő, hogy kappant, amelynek beszolgáltatására az úrbéri ren-
delet alapján voltak kötelezhetők, egyes úrbéres állapotú szőlősgazdák nevei 
mellett tüntették fel a jegyzékben, és nem a korábbi, a telki állomány és egyéb 
haszonvételek számbavétele során. Feltűnő, hogy magyarországi területek ese-
tében az arány nem számottevő, a kappanmennyiség jó kétharmada (322 db) a 
horvátországi szőlősgazdáktól származott. Ugyanígy egy helyen találunk uta-
lást az úgynevezett „szőlőkaró pénz" fizetésére, mégpedig a jelentős majorsági 
szőlőterülettel rendelkező központi uradalom, a pallini esetében. Ez azt jelen-
tette, hogy a hegyvámmal és dézsmával tartozó úrbéres állapotú szőlősgazdák, 
korábban a helyi majorsági szőlők művelésével kapcsolatos kötelezettségüket 
(szőlőkarók vágása, faragása) így váltották meg. Az éves „szőlőkaró pénz" 
összege egyébként 52 ft 60 xr-t te t t ki, egy-egy gazda 17 és 52 krajcár közötti 
összeget fizetett be az uradalmi pénztárba.36 

Figyelemre méltó adatokkal szolgálnak az Inkey Boldizsár halálakor rögzí-
tett pénzügyi állapotot tükröző kimutatások. Az inventárium készítői ugyanis 
egy-egy település úrbéres, illetve nem nemes jogállású lakossága u tán várható 
készpénzfizetési kötelezettséget, illetve a regisztrált kintlévőségeket is rögzítették. 

34 Uo. fol. 112-112v. 
35 Vö. Maksay F.: Parasztnemesi gazdálkodás i. m. 283. 
36 ZML Inkey Boldizsár árvái javainak összeírása 1792-ben, Zala, Vas, Kőrös és Somogy me-

gyékben és Kőszeg városában, fol. 150. 



A „Pallini Uradalomhoz tartozandó helységeknek és azok lakosinak Külömbféle 
némű pénzre öszve szállíttatott [sic!] restántiái Lajstroma pro 1791" elnevezéssel 
megjelölt táblázat tételeiben egy-két forintos összegtől akár negyven forintig 
terjedő összegeket tüntet tek fel. Feltűnő azonban, hogy csak kevés esetben álla-
pítható meg az eredet, vagyis lehet elmaradt robotmegváltás, cenzus, tized, 
kappan pénz, szőlőkaró pénz stb. A nagyrécsei lakosok között például a legna-
gyobb hátralékot, összesen 14 ft 52 xr-t egy bizonyos Pintér György halmozott 
fel, de hogy ténylegesen mi volt ennek az összegnek az eredete, azt az inventári-
um nem tartalmazza. A falu zsidó kereskedője egyébként 40 ft 12 xr-ral tarto-
zott.37 

A ténylegesen megjelölt összegek főként adósság-átvállalásra vagy éppen 
árendából származó elmaradásra utaltak, mint például az egyik rigyáci gazda 
esetében, akinek a neve mellett 17 ft 10 xr-os bérleti díjról szóló tétel szerepelt. 
A Kőrös megyei raszinyai uradalomhoz tartozó egyik település kovácsa pedig a 
szerszámok vásárlására felvett 22 ft-os összeggel tartozott. Megjegyzendő, hogy 
a legnagyobb összegeket egy-egy úrbéres falu egész közösségének valamilyen 
kollektív kötelezettség vállalása tette ki. A rigyáciak az éves „makkbérért" (le-
geltetés földesúri erdőben) kereken 300 ft-tal tartoztak.38 

A településenként regisztrált hátralékokat a következő összesítő táblázat 
tartalmazza: 

2. táblázat 
A településenkénti hátralékok összegei 

T e l e p ü l é s Ö s s z e g 

Nagy- és Kisrécse 154 ft 44 xr 

Újudvar 371 ft 09 xr 

Bocska 45 ft 00 xr 

Szentbalázs 160 ft 08 xr 

Szerdahely 75 ft 32 xr 

Kacorlak 13 ft 40 xr 

Pölöskefej 24 ft 40 xr 

Alsóorosztony 74 ft 08 xr 

Rigyác 361 ft 39 xr 

Esztregnye 8 ft 00 xr 

Petri 186 ft 06 xr 

Semjénfold 198 ft 11 xr 

Petri és Semjénfold makkbére 200 ft 00 xr 

Bellica 214 ft 52 xr 

Koledinec 29 ft 30 xr 

Szobotica 24 ft 36 xr 

Iváncsec 57 ft 41 xr 

Bellánovo Szelő 24 ft 36 xr 

3 7 U o . f o l . 1 4 3 V - 1 4 6 . 
38 Uo. fol. 1 4 5 . 



Település Összeg 

Berkósz 36 ft 28 xr 

Raszinya 122 ft 44 xr 

Ö s s z e s e n 2382 ft 29 xr 

Amennyiben az úrbéres településektől befolyó, feljebb már jelzett 3397 ft-nyi 
állandó készpénzbevételhez hozzászámítjuk a táblázatban összesített követelést, a 
kor viszonyai között egy köznemesi család bevételi szintjéhez képest nem elhanya-
golható, 5779 ft-os nagyságrenddel számolhatunk. Ha ehhez még hozzávesszük a 
malomvámból, borból és szőlőből származó éves terménymennyiség fent számí-
tott piaci értékét is, akkor ez az összeg megközelítőleg további 15 200 ft-tal nö-
vekszik. Összegezve tehát: Inkey Boldizsár, illetve utódai megközelítőleg legke-
vesebb 21 000 ft-os bevétellel számolhattak. 

Igen sokatmondóak a pallini, kőszegi és raszinyai pénztárak adatai is. A 
pallini pénztárban ugyanis 11 422 ft-ot regisztráltak készpénzben, míg a két 
másik pénztárral együtt összesen 14 429 ft-nyi tényleges készpénzösszeget tün-
tettek fel az inventárium készítői. (Megjegyzendő, hogy a pallini pénztárban 43 
db „régi jeles pénzeket" is találtak aranyban, és ezek értékét 630 ft-ban hatá-
rozták meg.) Mindennél többet mond azonban, hogy a pénztárakban fellelhető 
adóslevelek, charta biancák összesítése szerint Inkey Boldizsár igen nagy 
összegű, 186 536 ft-nyi követeléssel bírt másokkal szemben!39 Hogy ez az összeg 
ténylegesen milyen arányban bontható hitelezésekre vagy éppen valamilyen 
adás-vétel u tán fennmaradt követelésre, az inventárium alapján sajnos nem ál-
lapítható meg. Az eljáró vármegyei megbízott, Dervarics Mihály csupán a fő-
összeget regisztrálta, az adósokat és a különböző összegeket nem tüntet te fel. 
Feltétlenül figyelemreméltó ugyanakkor, hogy a pénztárakban nem találtak 
Inkey Boldizsár által aláírt kötelezvényt, vagyis az inventárium szerint nincs 
adat arra nézve, hogy örököseire bármilyen adósságot hagyott volna. Az inven-
tárium tehát a különböző követelésekkel, kihelyezett tőkékkel stb., illetve a 
pénztárakban fellelhető tényleges készpénzzel együtt 203 347 ft 54 xr-nyi fő-
összeget állapított meg. 

Termény és állatállomány 

A vagyoni állapot egészének meghatározása szempontjából mindamellett 
nem volt érdektelen, hogy az inventárium összeállítói milyen mennyiségben ta-
láltak bort, gabonát vagy egyéb értékesíthető terményt. Éppen ezért figyelem-
reméltóak a különböző uradalmi kocsmákban, pincékben és vendégfogadókban 
felvett adatok. A borok esetében az összeírás során nem alkalmaztak minőségi 
klassziflkációt, csupán ó- és újborként regisztrálták a fellelhető bormennyiséget. A 
besenyői fogadóban ennek megfelelően például 76 akó óbort, 171 akó újbort, vala-
mint fél akó pálinkát is lajstromba vettek. A legnagyobb bormennyiséget egyéb-
ként Paliinban találtak, méghozzá 1252 akó óbort és 1562 akó újbort.40 Vagyon-

39 Uo. fol. 147. 
40 Uo. fol. 122v. 



tárgyként megkülönböztették a tároló edényeket, külön feltüntetve a vas-, il-
letve fűzfaabronccsal megerősített hordók mennyiségét. A megromlott, félben 
lévő hordóban, kádban lévő bort „etzetnek" nevezték, de a teljes „etzet" mennyi-
séget nem tüntették fel az összesítésben. Az összegzésben egyébként a különböző 
uradalmi pincékben, kocsmákban, a városi házak kamrájában stb. 1962 akó óbort, 
valamint 4569 akó újbort regisztráltak, mégpedig 195 faabroncsos és 178 vasab-
roncsos hordóban. Minthogy az adott időszakban a Nyugat-Dunántűlon 1,75 és 3 
ft közötti áron számították a bor akóját, az adott bormennyiség piaci értéke legki-
sebb akónkénti árral számolva is 11 429,25 ft-ra rúg! 

Az uradalmi állatállomány a „fehér szarvas marháknak egyben írásával" 
kezdődik néhai Inkey Boldizsár árváinak inventáriumában. A hízó és jármos 
ökröket, öreg teheneket, a negyed- és harmadfű, valamint az előző évi és az idei 
borjakat tételesen számba vették. A teljes állomány 499 darab volt, ebből hízó 
állat (göböly) 120, igás ökör pedig 55 darab. A hízó marha felvásárlási ára ekko-
riban 35 ft körül mozgott, tehát a végrendeletben is meghagyott értékesítés 
esetén az örökség értéke újabb tekintélyes összeggel, legalább 4200 ft-tal gyara-
podhatott.41 Feltétlenül megjegyzésre érdemes, hogy az örökhagyó tejtermelő 
tehenészettel is rendelkezett, a rátki majorban 27 „svájcer" marha volt (17 te-
hén és négy üsző), Belicán pedig 24 svájcer marha. A „Bival marháknak egyben 
írása" szerint 89 állatot számláló állománnyal is bírt az örökhagyó, és a külön-
leges igaerejük miatt tartott állatok három helyen voltak elosztva, Paliinban, 
Rátkon és Belicán. Feltűnő módon a család központi uradalmában, a pallini ma-
jorban volt a legnagyobb bivalyállomány, összesen 53 állatot írtak össze.42 

Ló 79 darab volt, amelyből 13 „vonyós". Paliinban mindössze 12 lovat tar-
tottak, ebből magától értetődően hat herélt a család presztízsének megfelelő 
hintók számára. Jellemző, hogy csak Belicán jegyeztek fel herélt lovat, mind-
össze kettőt. A lovak zömét egyébként ménesben tartották, és feltűnő a kancák 
igen nagy száma, összesen 49 darab. Szintén megjegyzésre érdemes, hogy az in-
ventárium nem tesz említést nemes vérvonalú állatokról. 

A juhok száma a későbbi évtizedek felfutó konjunkturális viszonyaihoz 
képest viszonylag alacsony volt, összesen 2966 darab. A legjelentősebb nyájat 
Rigyácon tartották 629 darabbal, míg a pallini uradalomban 378 darabot írtak 
össze. A nyírt gyapjúból 539 fontot regisztráltak. Récsén és Raszinyán egyéb-
ként kecskéket is tartottak, összesen 72 darabot. Sertést 889 darabot vettek 
számba, ebből a legjelentősebb, 280 darabot számláló állományt Paliinban. Mé-
hekkel is rendelkezett Inkey Boldizsár, birtokain összesen 78 tele kast írtak 
össze. Összességében tehát megállapítható, hogy az állatállomány a 120 hízó 
marhától és a feltehetően pallini 280 db sertés egy részétől eltekintve aligha 
volt piacra szánva.43 

41 N. Kiss István: A magyar marhatenyésztés jelentősége Magyarország és Közép-Európa szá-
mára a 16-18- században. In: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1978-1980. Szerk. Ta-
kács Imre. Bp. 1981. 182. A II. József török háborúját követő, a magyarországi marhakereskedelmet 
súlyosan érintő krízis részleteihez: Uo. 190. 

42 ZML Inkey Boldizsár árvái javainak összeírása 1792-ben, Zala, Vas, Kőrös és Somogy me-
gyékben és Kőszeg városában, fol. 115. 

43 Uo. fol. 116., 117., 131. 



Az „életes házak" (magtárak) tartalmának számbavételekor az inventári-
um készítői kicsépelt őszi és tavaszi gabonaféléket, valamint más egyéb szemes 
terményeket („szembeli gabona") is feljegyeztek. Az őszi búzából 1182, rozsból 
1764, árpából 771, zabból 1580, hajdinából 1472, morzsolt kukoricából pedig 
349 köbölnyi mennyiséget regisztráltak. Tavaszi rozsból 69, árpából 211, len-
cséből 15, házi borsóból 6, takarmány borsóból 9, kendermagból 7, gubacsból 
pedig 381 köböl mennyiséget találtak. A felsorolt gabonafélék és termények 
megfelelően reprezentálják a kor magyarországi szántóföldi növénytermesztés-
étjellemző terménystruktúrát, illetve Inkey Boldizsár gazdálkodását. Egyértel-
műen megállapítható, hogy Inkey földjein csak igen kis mennyiségben termesz-
tettek takarmánynövényt, míg a főként táplálkozási célokra termesztett hajdi-
na mellett csupán borsót és lencsét halmoztak fel.44 

Mindamellett az örökhagyó vagyoni állapotának meghatározásához itt is 
lehetséges a fenti termények, legalábbis a kurrens kereslet szerint legfontosabb 
gabonafélék piaci értékének meghatározása. Minthogy földrajzi fekvésüknél és a 
piacmozgások szempontjából a nyugat-dunántúli uradalmak elsősorban Ausztriá-
ban értékesítették terményeiket, ezért a jövedelmek és bevételek vizsgálatához ha-
sonlóan ismét csak a közvetlen ausztriai piac árait vehetjük alapul. Eszerint az 
1792. márciusában jegyzett pozsonyi mérőnkénti 46 és 62 garas közötti búzaár 
alsó értékéből kiindulva a fenti búzamennyiség legkevesebb 2718 ft-ra tehető. 
A rozs 27 és 31 garas közötti árának alsó értékét számítva 2744,5 ft-ot, az árpa 
26 és 36 garas közötti alsó értéke szerint 1276 ft-ot, s a legolcsóbban számított 
zab 16 garasos árából kiindulva 1264 ft-ot ért.45 

Igen nagy mennyiségű „szolmabeli", vagyis kicsépeletlen gabonát is talál-
tak. A keresztekben (kereszt = 18 kéve) megadott gabona mennyiség a követ-
kező volt: őszi búza 1940, tavaszi 42, őszi rozs 3628, tavaszi rozs 343, őszi árpa 
215, tavaszi árpa 200. Találtak még 233 kereszt zabot, 80 kereszt hajdinát, vala-
mint 4765 köböl morzsolatlan „tsutás" kukoricát. A legtöbb gabonát a központi, 
pallini uradalomban tartották, mégpedig 1390 kereszt őszi és 42 kereszt tavaszi 
búzát. Minthogy kicsépeletlen gabonát nem lehetett eladni, a fenti mennyisé-
gek pontos árérték szerinti meghatározása lehetetlen, már csak azért is, mivel 
a keresztenként feltételezett mennyiséghez viszonyított tényleges szemveszte-
ség meghatározására eleve nincs mód. A fenti mennyiség azonban mindenkép-
pen arra utal, hogy az inventáriumban szereplő kicsépelt gabona pozsonyi mé-
rőnként kalkulálható értékéhez képest még további, több ezer forintra tehető 
áruértéket feltételezhetünk. 

Fontos megjegyeznünk, hogy Inkey Boldizsár gazdaságában gondot viseltek 
az „életre", hiszen a csépeletlen gabona nagy hányadát pajtában tárolták, és csak 
kis mennyiség állt asztagban. A pajta igazi nagyságáról egyébként fogalmat al-
kothatunk, ha figyelembe vesszük, hogy a lajstromba vett kilenc oszlopközben 
(„láb köz") összesen 760 kereszt őszi búzát találtak. Emellett felhalmozott takar-
mányra is találunk adatokat az inventáriumban, ugyanis a betakarított, istálló 
mellett vagy pajtában tárolt szénából is komoly mennyiséget regisztráltak. A 
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szerdahelyi istállónál például 100 szekér, az újudvari majornál 200 szekérnyi szé-
nát írtak össze. Az örökhagyó valamennyi majorjában és pusztáján összesen 937 
szekérnyi mennyiséget találtak az inventárium összeállításakor. Ennek a mennyi-
ségnek a szekerenkénti 2 ft-os átlagárát alapul véve a piaci értéket 1874 ft-ra te-
hetjük.46 

Összességében a regisztrált terménymennyiség — mindenekelőtt a bekö-
szöntő háborús időszak következtében tapasztalható kedvező értékesítési lehe-
tőségek miatt — igen figyelemre méltó vagyoni értékként is meghatározható. 
Csupán a két keresett árucikk, a bor és a gabona alsó árszínvonalát alapul véve, 
legkevesebb 19 432 f t értékű, közvetlenül piacra vihető terményt hagyott maga 
után Inkey Boldizsár. 

Életmód és lakókörnyezet 

A fentiek alapján túlzás nélkül megállapítható, hogy Inkey Boldizsár a 18. 
század végi magyarországi köznemesség egyik kiemelkedő vagyoni helyzetű 
alakjának tekinthető. Éppen ezért a mindennapi élettel összefüggő, az életmi-
nőséget jellemző tárgyi és lakókörnyezettel kapcsolatos adatok szintén sokat 
mondóak. 

Az inventárium szerint az örökhagyó Paliinban, Raszinyán, Belicán és 
Kőszegen rendelkezett a vagyoni állapotot külsőségeiben és berendezésében 
egyaránt tükröző lakóépületekkel. Ezt jelzi a szóhasználat is, hiszen az inven-
tárium Paliinban „kastélyról", Raszinyán „bástyás várról", Belicán pedig „cu-
riális házról" tesz említést. Sajnálatos módon azonban a szobák elrendezéséről 
nem kaphatunk képet, az inventáriumban csak esetlegesen tüntet ték fel, hogy 
az egyes tárgyakat Paliinban vagy Raszinyán éppen melyik szobában találták. 
Egyedül a belicai ház összeírásában tettek különbséget az ebédlő vagy más szo-
bákban talált tárgyak felsorolásakor, és innen tudhatjuk, hogy a „curiális ház" 
négyszobás volt, amelyhez természetesen hozzátartozott a konyha és a kamra 
is. Egyértelmű tehát, hogy a vagyontárgyakra, bútorokra, köznapi használati 
tárgyakra, munkaeszközökre fordítottak figyelmet, beleértve a kastély padlá-
sán fellelhető szerszámok részletezését is. Az inventárium feltűnő módon csu-
pán a birtokigazgatás egyes tisztjeinek szobáiban talált tárgyak jegyzékénél 
tüntet i fel, hogy például a „secretárius úr" vagy éppen a „kasznár ú r " szobájá-
ban mit találtak. Feltétlenül megemlítendő még, hogy az uradalmi bormérések 
bútorait, berendezéseit éppúgy számba vették, mint a pallini kastély és a család 
egyéb tartózkodási helyéül szolgáló épületek mellett található kovács- és pin-
térműhelyek szerszámállományát. Sajnálatos módon ezek becsértékét pénzben 
nem határozták meg, jóllehet a majorsági gazdálkodás megfelelő színvonalú 
működéséhez és működtetéséhez elengedhetetlen volt a felszerelésük, és ez ma-
gától értetődően tényleges befektetést igényelt. 

A pallini kastély asztali és tálalókészleteinek összeírása azt mutatja, hogy 
igen sok ezüsttárgyat használtak, de a fogyasztási szokásokra és az étkezési 

46 ZML Inkey Boldizsár árvái javainak összeírása 1792-ben, Zala, Vas, Kőrös és Somogy me-
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k u l t ú r á r a nézve is soka t mondó a különböző t á rgyak l istája. Kávé, t e a és csoko-
ládé számára elegáns kiöntő k a n n a , merőkanál , cukor ta r tó , t ovábbá gyertya-
ta r tók , k iskanalak, t i zenké t személyes, a család címerével díszí tet t nehéz ezüst 
evőeszközkészletet í r t a k össze. N e m hiányozhato t t a porcelán készlet sem az 
asztalról, a fedeles leveses tál, a szószos és mus tá ros edény, míg a boros palacko-
ka t rézből készült h ű t ő edényben t a r to t t ák . Az ü r m ö s bor t porcelán és üvegpo-
h á r b a n szervírozták, és külön p o h a r a t haszná l t ak az aszú (.Auszprug - Aus-
bruch) fogyasztására . 

A fe l tűnően nagy számú, összesen 117 db ón vagy „czin" tányér, vagy 
„holicsi fehér t á n y é r " a család és a belső házi személyzet hé tköznap i étkezésé-
vel összefüggő ter í tés i gyakor la t ra enged következte tn i . A konyhai edények, il-
letve a főzéshez h a s z n á l t t á rgyak közöt t szinte csak a fémből készü l teke t ve t ték 
számba, megemlí tve a fedeles, kemencébe betolható, a sa já t levében párolandó 
húsé te lek készí téséhez haszná la tos „kászrol t" is. Mindemel le t t a kif inomul-
tabb édességek, desszer tek készí tésére , gyakori fogyasz tására vall a megfelelő 
tá la lóedény említése, illetve a pall ini konyhai edények között eml í t e t t édesség-
főző „sárgaréz füles t á l " . Figyelemreméltó ugyanakkor , hogy „kávéőrlőt" is ta-
lá lunk a konyhai felszerelések közöt t , igaz nem Pal i inban, h a n e m Raszinyán.4 7 

Az „asztali f ehé r r u h á k " közöt t megkülönböz te t t ék az ü n n e p i vagy külön-
leges a lka lmakkor haszná la tos damasz t abroszokat , szalvétákat , illetve a „kö-
zönséges" abroszokat és „keszkenyőket" . Az inven tá r iumból k iderü l még az is, 
hogy Pal i inban a közvet len belső személyzet szobái a konyha mel le t t voltak, 
ágyakkal , székekkel, asztalokkal , a lmár iummal bebútorozva . Az ágyak száma 
a lapján egyébként a r r a köve tkez te the tünk , hogy a kasté ly legbelsőbb személy-
zete h á r o m fő volt, jó l lehet a család kényelmét szolgáló állandó személyzet , pél-
dául a kocsisokat is beleértve, mindenképpen jóval nagyobb lé t számú lehe-
tet t .4 8 

A jelentősebb e z ü s t n e m ű vagy a porcelánkészle tek hiánya, m i n d a kőszegi 
házban , mind a belicai kú r i ában , vagy éppen Rasz inyán , azt jelzi, hogy a vagyo-
ni és t á r sada lmi he lyze t r ep rezen ta t ív megjelení tése Pali inhoz kötődöt t . E r r e 
vall az is, hogy a családfő megfes t e t t e por t ré já t , és az a pallini kas té ly szobájá-
n a k fa lán lógott, v iszont fe l tűnő módon sem a kőszegi városi h á z b a n , sem az 
időleges ta r tózkodás i helyül szolgáló raszinyai v á r b a n , továbbá Belicán nem ír-
t a k össze családtagot ábrázoló por t ré t . Vallásos t é m á j ú ábrázolást , valamelyik 
szen te t ábrázoló képe t , a felsorolt helyek mindegyikében ta lá lunk , míg az ura l -
kodó Habsburg-d inasz t i a egy-egy por t ré já t csupán Belicán említ i az inventár i -
um. Hasonlóképpen f igyelemre méltó, hogy szobadísznek is ha szná l t nagyobb 
órá t csak Pal i inban jegyeztek fel. 

A bútorok t ek in t e t ében Pal l in k i t ün t e t e t t l akóhelyként való ha szná l a t á r a 
enged következ te tn i az ágyak száma, összesen 13 db, illetve a nagymennyiségű 
ágynemű. Ez u tóbb i ese tben az inven tá r ium fe l tün t e t i az „ú r f i ak" szobáiban 
ta lá l t ágyneműfé léke t , külön emlí tve a nyilván du rvább szövésű vászonból ké-

47 ZML Inkey Boldizsár árvái javainak összeírása 1792-ben, Zala, Vas, Kőrös és Somogy me-
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szült „cselédlepedőt" is. A korábban említett nagy mennyiségű asztali készle-
tet, porcelánt, ágyneműt stb., Paliinban három pohárszékben, továbbá hat al-
máriumban tárolták. A bútorok között találunk elegáns kanapét, bőr támlájú 
székeket, tükröket, de ami feltűnő, és ez a társasági életre, szórakozásra nézve 
sokat mondó adatnak tekinthető, hogy Paliinban vagy másutt is, számos játék-
asztalt felvettek az inventáriumba. Ugyanígy figyelemreméltó a „ruhaprés" 
említése, de természetesen nem maradhatott el a hálószobai berendezésből az 
éjjeli edény vagy Leibstuhl sem.49 

Az inventárium feltűnő módon nem tesz említést ékszerekről, pedig ilyen 
vagyoni háttér mellett, és tekintettel arra, hogy Inkey Boldizsár négyszer nő-
sült, feltételezhető lett volna az ékszerek előfordulása. Jóllehet végrendelet-
ében lányára hagyja az anyjától örökölt ékszereket, mégis figyelemreméltó, 
hogy az inventáriumban semmi sem szerepel. Ugyanígy feltűnő, hogy az örök-
hagyó ruhatáráról sem tudhatunk meg semmit, pedig egy-egy díszes öltözet, a 
kiegészítő divatkellékekkel, a vármegyei vagy egyéb társadalmi eseményekhez 
köthető reprezentatív megjelenéshez elengedhetetlen volt. Az inventárium se-
hol sem közöl adatot ruhákról. 

Említést kell tennünk ugyanakkor az értéktárgyak egy olyan köréről, 
amelyek funkciójuk mellett esztétikai és egyúttal rangjelző értékkel is bírtak. A 
pallini kastélyban számba vett és leírt fegyverek aranyos vagy ezüstös díszítése 
— elsősorban a hidegfegyverek esetében — arra vall, hogy az örökhagyó va-
gyontárgyainak különleges részét képezte. Ez természetesnek tekinthető, hi-
szen a lőfegyverek tényleges védelmi eszközként való használata mellett a kard 
a kitüntetett társadalmi szinthez köthető esemény alkalmával mindenképpen 
rangjelző, sőt divatkellék szerepet is betöltött. Érdemes ugyanakkor megemlí-
tenünk, hogy a raszinyai várban még „nyilak kilövésére szolgáló régi eszközt" 
is találtak. A megfogalmazás, vagyis, hogy nem számszeríjnak nevezi az inven-
tárium a „régi eszközt", azt jelzi, hogy a korban nem vadászfegyverként hasz-
nálták — akár maga az örökhagyó —, hanem véletlenszerűen, sokkal korábbi 
korszakból maradt meg a raszinyai várban található tárgyak között. Megjegy-
zésre érdemes még az is, hogy a Paliinban talált lőfegyverek egyikét sem va-
dászfegyverként regisztrálták, jóllehet a vadászat Inkey Boldizsár vagyoni 
helyzetéből és társadalmi állásából fakadóan mindenképpen rendszeres időtöl-
tésnek volt tekinthető.50 

Az inventárium egy másik feltűnő sajátossága a jegyzékben szereplő köny-
vek csekély száma, vagyis Paliinban mindössze 43 tételt regisztráltak. Ez azért 
is figyelemreméltó, mivel a csekélyebb vagyonú zalai köznemes, Bogyay János 
hagyatékábanl762-ben 88 kötetet, Csupor Károly hagyatékában pedig 1771-
ben 186 kötetet írtak össze.51 Sajnálatos módon az inventárium nem ad megfe-
lelő címleírást, így csak részleges következtetéseket vonhatunk le a kastélyban 
élők olvasási szokásairól és érdeklődéséről. Nem tudjuk, hogy a.többi latin és 
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német nyelvű munkához képest arányaiban jelentősnek tekinthető tizenhat 
„különbféle könyv francziául" vajon mely szerzők munkáit takarja. A francia 
nyelvű könyvek aránya alapján mindenesetre joggal feltételezhető, hogy e fran-
cia munkákat valóban olvasták, és a franciaországi viszonyok iránti érdeklő-
désre vall egy cím szerint meg nem határozott francia történeti munkának, va-
lamint egy latin nyelvű értekezésnek az említése is, amely a franciaországi pap-
ság helyzetét tárgyalta. Feltételezhetően ezek a francia nyelvű könyvek az „űr-
fik" tanulmányaihoz, olvasmányaihoz kapcsolódnak, hiszen valamennyien a 
kőszegi gimnázium tanulói voltak.52 A többi munka a kor magasabb társadalmi 
szintjein használatos nyelvi érintkezésnek megfelelően latin és német nyelvű, 
továbbá egy német-olasz nyelvtant is említ az inventárium, viszont egyetlen 
egy magyar nyelvű kiadványt sem. A könyvek mindenekelőtt az örökhagyó fele-
kezeti hovatartozásának megfelelően katolikus vallásos elmélkedések, illetve 
jogi munkák. Werbőczy István Hármaskönyve mellett megtalálható volt még 
két, a német birodalmi jogrendszert bemutató, illetve VI. Károly törvényeit tar-
talmazó mű. Feljegyeztek még orvosi kézikönyvet, továbbá egy-egy német nyel-
vű szórakoztató munkát, valamint gazdasági épületek emeléséhez használt út-
mutatót.53 

Figyelemreméltó még a pallini kastély, illetve a többi urasági lakóhely udva-
rán, vagy a majorsághoz kapcsolódó, a gazdálkodást, illetve a háztartást egyaránt 
szolgáló mesterségekhez kötődő tárgyak, berendezések és szerszámok számbavé-
tele. A kovács vitnyében (műhely) „szegfejező, üllővas, marokvas, patkólukasztó" 
stb. Éppen ezért nem elhanyagolható körülmény, hogy Paliinban négy fedeles ko-
csit vettek számba. Feltűnő módon azonban sem nyerget, sem más lószerszá-
mot nem jegyeztek fel, pedig ha egy ilyen gazdag örökhagyóról volt szó, elkép-
zelhetetlen, hogy ne lett volna akár négylovas fogatra való sallangos, rézzel, ne-
tán ezüsttel díszített értékes lószerszáma. 

A majorsági műhelyek munkaeszközei szintén sokat mondóak, és érdemes 
megjegyezni, hogy a szerszámok túlnyomó többségét ma is érthető, egyértelmű 
magyar terminológia szerint lajstromozták. A pintér műhelyben „eresztő nagy 
gyalu, fűrész rámásan, fúró, pintérkés" stb. szerepelt számba vehető munka-
eszközként. A kovácsműhelyben talált szokásos munkaeszközök közül minden-
képpen kiemelkedik a csavarmenetvágó vagy a „sroff metsző". 

A földműveléshez, terménybegyűjtéshez, szállításhoz, tároláshoz stb. hasz-
nált munkaeszközök, tárgyak felsorolása a korszak magyarországi gazdálkodását, 
mindenekelőtt á cereáliák dominanciájára épülő £ zántóföldi növénytermesztési 
gyakorlatát tükrözik. Mindamellett az inventáriumban figyelemre méltó tétel-
ként szerepel az egyik Inkey majorságban regisztrált 6 db „taligás vaseke". M^g 
kell jegyeznünk azonban, hogy a korszak magyarországi és nyugat-európai eke-
típusaínak ismeretében ez aligha jelenthette, hogy az ekepapucson és a csorosz-
lyán kívül minden elem vasból készült volna, inkább más alkotórészek, például 
a kormánydeszka fémmel való megerősítését feltételezhetjük.54 

52 Uo. 54. 
53 ZML Inkey Boldizsár árvái javainak összeírása 1792-ben, Zala, Vas, Kőrös és Somogy me-

gyékben és Kőszeg városában, fol. 138. 
54 Uo. fol. 139., 142. 



Összegzés 

Halotti búcsúztató beszédének tanúsága szerint Inkey Boldizsár mint csa-
ládfő egyszerű életet élt, birtokait folyamatosan gyarapította, ugyanakkor szá-
mos templomot építtetett, és kegyes célokra is adakozott. Az inventáriumnak a 
lakókörnyezetre, a használati és luxustárgyak sokszínűségére vonatkozó adatai 
alapján arra következtethetünk, hogy Inkey Boldizsár és családja meglehetős 
kényelemben, a vagyoni állapotot tükröző módon élte mindennapjait. A játék-
asztalok, a porcelánkészletek, poharak, ezüst étkészletek, drága asztalterítők, a 
konyhai edények sokasága stb. szintén arra engednek következtetni, hogy a 
reprezentációra komoly figyelmet fordított a családfő. Éppen ezért feltűnő an-
nak hiánya, amiről nem olvashatunk a felvett jegyzékben: hangszereket sehol 
sem írtak össze, sem Paliinban, sem pedig Raszinyán, továbbá a számba vett 
könyvek sem utalnak arra, hogy az örökhagyó komoly könyvtárral rendelkezett 
volna.55 

A végrendelet és az inventárium alapján rekonstruálható vagyoni állapot 
azonban mindenképpen különleges helyzetre vall. Inkey Boldizsár a halála után 
felvett inventárium adatai alapján ugyanis 30 000 holdat jóval meghaladó birtokál-
lományt hagyott fiaira. E birtoknagyság, illetve az úrbéres telki állomány összesí-
tett nagysága szerint is egyértelműen a Zala megyei, sőt az eddigi kutatások ered-
ményeit figyelembe véve az egész nyugat-dunántúli köznemesség kiemelkedő va-
gyoni állapotú rétegéhez tartozott. Hagyatékának jelentősége azonban a ténylege-
sen kalkulálható készpénzbevételek alapján érzékelhető leginkább. Eszerint az úr-
béres állapotú népesség részéről teljesített szolgáltatások, a számba vehető meg-
váltások, illetve az inventáriumban szereplő értékesítésre váró termények (bor, ga-
bona) mennyisége alapján az 1790-es évek elején évi legkevesebb 50 000 ft-nyi be-
vételt biztosító birtokállományt hagyott maga után. A kor köznemesi vagyoni 
helyzetének ismeretében ez mindenképpen kiemelkedő nagyságrendű összegnek 
tekinthető. Természetesen az éves tiszta bevétel a birtokigazgatási költségek levo-
nása után ennél kisebb lehetett, de ha 50%-ra is tesszük a költségek arányát, a 
25 000 ft-nyi tiszta bevétel így is rendkívül jelentős.56 

Ez a nagyságrend különösen akkor szembetűnő, ha ezt a magyar felvilágo-
sodás egyik kiemelkedő műveltségű, köznemesi származású alakjának, a Sze-
pes megyei Berzeviczy Gergely birtokainak 1790-es években realizálható éves 
tiszta bevételeivel vetjük össze. Berzeviczy anyjának, Horváth-Stansith Borbá-
lának a korból fennmaradt számadásai szerint évente átlagosan 3500 ft-os be-
vétel mellett 1800 ft-os kiadása volt, vagyis a tiszta bevétel 1800 ft körül moz-
gott. Berzeviczy anyjának kiadásai között ráadásul jelentős tételt tett ki az 
adósságok törlesztése.57 Inkey Boldizsár esetében azonban a készpénzben reali-
zálható éves bevétel a fent számított 25 000 ft-ot is meghaladhatta, hiszen a 
pénztárakban regisztrált, de nem részletezett kintlévőségek egy része minden-

55 Ez azért is feltűnő, mivel Ferenc fia néhány évtizeddel később számottevő könyvállomány 
birtokosa volt. L. Kapiller Imre-. Adatok Zala megye felvilágosodás- és reformkori könyvtárainak tör-
ténetéhez. Zalai Gyűjtemény 21. (1984-1985) 72-73. 

56 A megye legjelentősebb földbirtokosának, Festetics Györgynek ez idő tájt számolt éves tiszta 
bevétele 50 000 ft-ot körül mozgott. Kurucz Gy.: Adósság, hitel, törlesztés i. m.549. 

57 Evangélikus Líceum Könyvtára, Késmárk; MS 962 „Summarisches Verrechnung". 



képpen hitelezésnek tekinthető, és az ebből befolyó kamattörlesztések szintén 
az éves bevételhez számíthatók. Mindemellett vagyoni állapotának és örökségé-
nek különleges értékét az adta, hogy Inkey neve alatt a vármegyei intabulációs 
jegyzékek az 1792 előtti időszakból nem tartalmaznak bejegyzést, vagyis birto-
kait gyakorlatilag adósság nélkül hagyta örököseire. 

F Ü G G E L É K 

Terjedelmi okokból nincs lehetőség az inventárium egészének közreadá-
sára. Eltekintünk Inkey idézett végrendeletének újbóli közreadásától is, vi-
szont teljes egészében közöljük a vármegye megbízásából eljáró fiskális eddig 
ismeretlen levelét, amelyben Inkey Boldizsár halálának közvetlen körülménye-
iről tájékoztatja a megye legjelentősebb földbirtokosát és politikai személyisé-
gét, Festetics Györgyöt. 

Az inventáriumból vett szövegrészletek, Inkey Boldizsár árvái javainak 
összeírása 1792-ben Zala, Vas, Kőrös és Somogy megyékben és Kőszeg városá-
ban, mindenekelőtt az ingatlan javak, a tényleges vagyoni állapot, a gazdálko-
dás, illetve a jegyzékben szereplő tárgyak alapján kirajzolódó lakókörnyezet és 
életminőség érzékeltetéséhez szolgálnak adalékkal. Megjegyzendő, hogy az in-
ventáriumban néha következetlenül, nem helységenként követik egymást a kü-
lönböző tárgycsoportok, vagyis például a pallini uradalomban és kastélyban fel-
lelhető használati tárgyak, fegyverek, munkaeszközök stb. esetenként más 
helységekben összeírt tételek mellett jelennek meg. A lakóépületek szobáinak 
elrendezését, a bennük lévő tárgyak pontos megoszlását nem ismerjük, vagyis 
az inventárium készítői csupán mennyiségi szempontokat vettek figyelembe. 

Az alábbiakban közölt szövegrészleteket az eredeti szóhasználatot megtart-
va, mai központozással és helyesírással, a régies mássalhangzó kettőzéseket fel-
oldva, az általános archeográfiai szabályok figyelembevételével adjuk közre. 
Egy-egy sajátos szóhasználattal jelölt tárgyat vagy idegen szavakat magyarázat-
tal látunk el. [...] arra utal, hogy az adott szó vagy szövegrész olvashatatlan. 

1 . 
1792 

Dervai^ics Mihály Inkey uradalmi fiskális levele gróf Festetics Györgyhöz, 
tájékoztatást adva Inkey Boldizsár bécsi útjáról történt haza téréséről, 

rosszullétéről és várható haláláról 

Méltóságos Gróf, Nékem nagy Kegyes Uram! 

Tfekintetes]. Pallini Inkey Boldizsár úr Bécsbül az elmúlt szombaton haza 
víg kedvvel szerencsésen és egészségesen haza érkezvén, ezen ide alázatosan 
zárt levelet hozta magával, ezt ő maga kívánta Nagyságodnak által adni, úgy-
hogy föltett szándéka vala az múlt keddre Keszthelyen Nagyságodnak üdvözlé-
sére lenni, azonban a jó Isten máskint rendőlte, mert a múlt vasárnap estve a 
hideg kilelte, és már most haldoklik a példás keresztényi foglalatosság, és bé-



kességes tűréshez, talán még délig elviszi, mivel azonban az estve későn ide ér-
kezésemmel minekutána vélem beszédbe eredett, csakhamar Nagyságodat is 
elölhozván, parancsolta, hogy akár él, akár hal, ma el küldjem. Azért véle aláza-
tosan szolgálok, és M[él]t[ó]ságos Gráciájában zárt alázatos tisztelettel marad 
Nagyságodnak, nagy jószívű drága Kegyes Uramnak 

alázatos szolgája 
Dervarics Mihály 

Sietve Pallin, 21a Jan. 792. 
MOL, Festetics Lt., Directorátus, Ügyiratok P 279, l.cs. fol. 120-120v. 

2. 
1792 

Bevezetés a Pallini Inkey Boldizsár javainak számbavételét tartalmazó 
inventáriumhoz. 

Alább írattak ezennel bizonyítjuk és hitelessé tesszük, hogy Te[kin]t[eltes, 
Nemzetes, és Vitézlő Jáprai Spissich János úrnak Te[kin]t[eltes Nemes Szala 
v[á]rmegye rend szerint való vice ispánjának, ugyan utóbb a Te[kin]t[e]tes Nemes 
V[álrm[e]gye Köz Gyülekezete által is megerősíttetett rendelésébül 1792. eszten-
dőben Boldog Asszony Havának 27-én, csak előtte múlt napokban Istenben boldo-
gult Te[kinlt[e]tes Nemzetes, V[tézllő Pallini Inkey Boldizsár ú rnak egyéb eránt 
ezen és több Te[kin]t[e]tes Nemes Vármegyék[ne]k elsőbb tábla bírája, árvái 
ingó, és ingatlan javainak öszve írására ki menvén, s azt több napokon Szala, 
Vas, Somogy, és Kőrös vármegyékben folytatván Nemzetes Vi[téz]lő Dervarics 
Mihály, úgyis mint Tábla Bíró Úrnak, de úgy is mint azon úri háznak és uradalmi-
nak, s más uradalmak[na]k fiskálisa jelenlétében minden helyeken a tiszteket, job-
bágyokat, és helységeknek elöljáróit előnkbe bírván, e következő mód, és rend sze-
rint vittük végben; Egyedül Szabad Királyi Kőszeg városának határában lévő ingó, 
és ingatlan javak írása azon városnak tanács béliéi által végeztetvén, s hozzánk hi-
telesen által tétetvén, azoknak számát, mint német nyelven vettük, aszerint ma-
gyarra fordítván, az ő helyein ezen írásunkba helyheztettük. 

ZML, Inkey Boldizsár árvái javainak összeírása 1792-ben, Zala, Vas, Kőrös és Somogy megyékben 
és Kőszeg városában, fol. 1. 

3. 
1792 

Központi uradalmi lakó- és gazdasági épületek 

1. Pallin Inkey urasághoz tar- 1. Az uraság kastélya mellette lévő kápolnával és régi 
tozandó egész curiális jószág 

2. Berek mellett lévő szénás kő pajta és kocsi szén58 

3. Majomé háza 

4. Tisztartó háza 

58 Szín 



5. Nagy kő pince 

6. Régi kő pince 

7. Ökör és lóistállók köbül 

8. Nagy életes ház, cséplő és gabonás pajta köbül és pince is 

9. Kisebb életes ház köbül 

10. Marha akol 

11. Korcsma ház pincével együtt köbül, hol is a kertész lakik 

12. Kovács műhely 

13. Sörtvés akol 

14. Kanászok háza 

15. Cselédek háza köbül 

16. Kovács háza fábul 

17. Zöldségtartó ház a kertben köbül 

18. Szilva aszaló köbül 

19. Lisztes és káposztás kamara köbül az udvaron 

20. Juhászház és akol köbül és rész szerént fábul 

21. Kocsis háza 

(...) 

23. Cséplők szállása 

24. Tégla szén 

25. Lásnaki vendég fogadó mészárszék, kerék jártó műhely köbül 

26. Kámáncsi korcsma rész szerént fábul, pincével istállóval 

27. Méhes 

28. Oszmánhidi malom és molnár ház 

Uo. fol. Ív. 

1. Gulyás ház kő kéményre, két szobábul, két benyílóbul álló, egyéb eránt fábul való fonyás 

2. Gulya akol, egy kis istállóval boronábul59 van építve 

3. Szénás pajta ez falábra vagyon, de minden órán jobbétást vár egészlen 

4. Korcsma ház fábul, egy kis szekér szinbül és kis pincébül áll 

5. Méhes ház fábul, két rossz szobábul álló, egészen újra kell csináltatni, előtte vagyon egy kis 
boronábul készült fold pince 

6. Boronábul csinált egy darab méhes hely 

7. Csikós háza egy szobábul áll, egészlen fábul készült rongyos épület 

Itt az erdő holdját 1200 öllel számlálván tészen az erdő jó állapotban 1941 hold 

43. Marton puszta 
Somogy vármegyé-
ben egészen Inkey 
uraságé 

Uo. fol. 50V-51. 

59 Deszkából 



44. Raszinya mezőváros, két sza- 1. Az uraságnak erősen épült és bástyás vára és ez alatt kő pince 
badoson kívül a többi robotosok 2. Itt közel tiszti lakás fábul 

3. ugyan közel fa pince 
4. Istállók fábul 
(. . .) 
44. Kováts István uraság molnárja és az uraságnak négy kerekű malma fábul 
építtetett 
( . . . ) 

48. Uraság kanász háza 
(...) 
51. Uraság üres háza 
52. Uraság korcsma háza 
(...) 
73. Az uraságnak majorja téglábul és pince istállók téglábul, juh és sörtvés akol 
fábul, életes egyik téglábul, másik fábul, cséplő pajta kettő 
74. Tiszti lakás fábul, alatta pedig pince 
75. Schveicer60 és juhász ház fábul 

Uo. fol. 51V-52. 

S z [ e n t ] b e n e d e k e n , S t e r m e c z i sző lő h e g y e n a c s e r e s ző lőné l 

Pince, présház, fa boronábul, többnyire tölgyfábul, födele rossz 

Mégis kálhás szoba, konyha, istálló, szén, és új 

présnek való minden fa 

Ib idem a régi sző lőnél 

Konyha, kamara és szén vincellér bírásában, és istálló 

Ibidem présház prés nélkül 

Pince boronábul, rosszabb állapotban 

Uo. fol. 141-141V. 

4. 
1792 

Használati- és vagyontárgyak, bútorok 

D a r a b s z á m 

Édességgel a? asztalon feltétetni szokott kisebb ezüst tábla, vagyis, 
táca, melynek bélelése fábul vagyon 

Ehhez tartozó egy kisebb és egy nagyobb édességnek való edény, hozzá 1 
való 4 lábú ezüst tartóval, melynek mindazonáltal egy lába eltörött 

Őri ott cukor hintő ezüst kanna 1 

Nagyobb, mintegy 20 csésze kávéra való ezüst kánná fa kengyellel 1 

Kisebb, mintegy 10 csészére való 3 lábú ezüst kánná ugyan fa kengyellel 1 

Ezüst cukor tar tó 1 

Csokoládé ezüst kiszni szerű kánná 1 

Herbate6 1 szűrő fanyelű ezüst kánná 1 

60 Tehenész 
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Udvarló négyszegletű lábos ezüst tányérral 4 

Ezüst gyertya tartó nagyobb 4 

Ezüst gyertya tartó kisebb 2 

Kávés ezüst kalán 13 

Sima nyelű jó nehéz a família címerével meg jelölt ezüst kések pár 12 

Ezekhez tartozó evő ezüst kalanak 12 

Ugyan ezekhez tartozó egyenes nyelű leveses ezüst kalán 1 

Régi forma görbe ezüst nyelű kések, melyek közül egy késnek vasa el ^ 
törött pár 

Ezekhez tartozó ezüst kalanak 12 

Mégis ezekhez tartozó leveses kalán 1 

Mégis különbféle formájú evő ezüst kalanak 5 

Vörös kanapé 1 

Vörös székek 12 

Más kanapé 1 

Viselt fekete bőrszékek raszinyaiakon kívül 16 

Zöld bőr [...] szék 2 

Hátatlan szék 1 

Régi ősi nagy óra a boltban 1 

Tégy veres almáriom 1 

Asszonyi öltöző almáriom 1 

Nagy ebédlő asztal 1 

Tábori darab asztal jókora 1 

Krisztus születését ábrázoló nagy kép 1 

Feszület kép rámában 1 

Inkey Boldizsár úrnak ábrázolása 1 

Falra való óra a káplán szobában 1 

Ugyanitt asztal 1 

Nagy tükrök 4 

Kisebb Drettlo jókora tükör 1 

Apróbb vagyis játszó asztalok 5 

Ruha prés 1 

Réz borhűtő 1 

Nagy tálca 1 

Kávés csészék vörös és kék virágokra pár 15 

Csokoládés csészék 3 

Porcelán kávés ibrik nagyobb és kisebb 3 

Dfett]o herbatés ibrik 1 

Drettlo ürmös pohár 2 

Üveg ürmös pohár 11 

További kávéhoz tartozó tejmerő görbe nyelű ezüst kalán 1 

Kő nyelű ezüst karikán kés pár 1 

Nagyobb ezüst füles pénzek6 2 1 
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Ezekhez egy ezüstbe foglalt vörös korál 1 

Asztali fehér ruhák 

Asztal keszkenyő damaszk 96 

Abrosz damaszk 12 

Közönséges asztal keszkenyők 156 

Agyi ruhák 

Lepedők az háznál 49 

D[ett]o az úrfiaknál 30 

Vánkos kis 36 

Dfettlo az úrfiaknál 10 

Edény törlő kendő 17 

Mosdó kendő 20 

Dfettlo az úrfiaknál 20 

Cseléd lepedő 16 

Párna a szobákban 20 

Dfettlo az úrfiaknál 5 

Mátrác az háznál 8 

Dfettlo az úrfiaknál 10 

Paplan az háznál 28 

Dfettlo az úrfiaknál 5 

Faágy szobákban 13 

Pohár szék 3 

Almáriom 6 

Cin edények 

Cin tányér 117 

Becsináltnak való cin tál 11 

Dfettlo kisebb 15 

Leveses tál nagyobb 5 

D[ett]o kisebb is 5 

Pecsenyés hosszúkás füles tál 4 

Csésze cinbül 4 

Mosdó tál cinbül 2 

Hozzá való kánná 1 

Édesség főző sárgaréz füles tál 1 

Sárga egész porcelán edény danzigi 

Tányér leveses 20 

Tányér kerekes 84 

Poszt pász tányér6 3 12 
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Tál öregebb kerekes 

Dfettlo apróbb 

Leveses fodeles tál 

Pecsenyés és becsináltnak való tál hosszúkás öregebb és apróbb 

Kocsonyának való szegletes és mély tál 

Szósznak való csésze tálával együtt 

Mustárnak való hosszúkás füles csésze 

Ezekhez való tányér 

Kávés csésze különbféle formájú 

Kávés kánná nagyobb 

Tojás tartó 

Asztal középre való cukros ecetes citromos edény 

Más asztali edények 

Vörös virágos holicsi fehér tányér 

Díettlo leveses födeles tál 

Dfettlo három szegletű tál 

Dfettlo négy szegletű tál 

Dfettlo kocsonyás tál 

Díettlo szósznak való csésze 

D[ett]o gyümölcsös kosár 

D[ett]o szegletes tányér 

Dfettlo kerekes tál 

Dfettlo só tartó 

Paliinban konyhabéli eszközök 

Tűzhelyen álló fatartó vasláb 

Nagy két fülű réz lábas 

Középszerű nyeles kászról64 födelével együtt 

Dfettlo kisebb 

Csorba réz mozsár vas törővel 

Víz merő réz kalán 

Mácsik szűrő bágyogbul 

Pecsenye alá való hosszúkás serpenyő 

Vas rostély pecsenye sütni való 

Habot szedő vas kalán 

Víz merő vas kalán 

Réz főző kalán 

Mégis pecsenye alá való serpenyő nagyobb 

Mégis avétt serpenyő 

Vas nyárs kisebb és nagyobb 

Nagy füles vas fazék 

Pléh 

64 Pároló edény, többnyire vasból készült 



Vasláb 9 

Nagy két fülű réz fazék 2 

Vas lapocka 1 

Tűz húzó kampó 1 

Vas fogó 1 

Hús vágó bárd 1 

Víz hordó sajtár 2 

Víz tartó vasas csöbör 1 

Csávás sajtár 1 

Hosszú asztal 1 

(...) 

Konyha mellett lévő cseléd szobák 
Hosszú asztal négy szegletű 1 

Kisebb négyszegletű asztal 1 

Három lábú fél kerék asztalocska 1 

Almáriom 2 

Ágy 3 

Hosszú pad 3 

Avétt hátos szék 3 

Tíz xros6 5 gyertyatartó hamverőjével 2 

Rigyácon 

Fenyő fa asztal 1 

D[ett]o karszék 1 

Dfettlo hátos szék 3 

Ágy 1 

Párna 1 

Lepedő 1 

Paplan 1 

Belicán az uraság curiális házában első szobában 
Tölgyfa rámában nagy tükör 1 

Aranyos Mária Terézia képe 1 

DTettlo József császáré 1 

Játszó asztal cseresznye fábul 1 

Török mátériával bevont hát nélkül való szék 3 

Dfett]o hátos 4 

Kanapé 1 

Ebédlő szobában 

Aranyos rámában kisebb tükör 1 
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Pohár szék 

Kivonó fenyőfa asztal 

Kisebb fenyőfa asztal 

Cseresznye fa székek melyeknek ülések és hátok nádbul fonyva 

Sárgára festett fenyőfa ágy 

Sárga ráksa ágy terítő 

Dfettlo asztal terítő 

Porcelán kávés ibrik 

Dfettlo tejes ibrik 

Kávés findzsa porcelán pár 

Csukoládás dfettlo dfettlo 

Metszett üveg karaí ina0 6 

Aranyozott alacson karafina 

Díettlo pohár auszprugnak 

Dfettlo pohár rosolisos 

Üveg pohár metszett 

Réz borhűtő 

Réz vizes kánná 

Dfettlo kéz, kés és kalán mosó bogrács 

Cin mosdó kánná tálostul 

Fehér edény leveses tál 

D[ett|o más tál 

Dfettlo tányér 

Dfettlo sótartó 

Cin leveses füles tál nagyobb 

Díettlo más tál 

Harmadik szobában 

író almáriom cseresnye fábul 

Játszó asztal 

Kékre festett fenyőfa ágy 

Fehér és vörössel tarkázott kecske lábú szék 

Zöld mátéria ágy terítő 

Kép a falon apáca munka üvegben 

Negyedik szobában 

Nagy almáriom 

Nagy asztal 

Életes láda hosszú 

Lábos ágy 

Avétt paplan 
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Konyha béli eszközök 

Páraló vass fázok 1 

Füles víz melegítő vas fazék 1 

Sütő tekenyő 1 

Víz hordó kánná 1 

Víz hordó sajtár 2 

Réz kástrol 4 

Nyárs 1 

Serpenyő 1 

Vas kalán 1 

Vizes csöbör 1 

Vas abroncsos sajtár 1 

Gyúró tábla 1 

Majorbéli Cseléd Házban 

Hosszú asztal 1 

Hosszú pad 1 

Üveg lámpás 1 

Drót lámpás 1 

(...) 

Borona vas fogakkal 2 

Rudaló kötél 2 

Nagy fejsze 4 

Öreg fúró 2 léc szeg fúró 2 

Idest 4 

Fél-kéz fűrész 1 

Két-ágú vas vella 2 

Kasza 3 

Kapocs 2 

Kapa 2 

Málter keverő kurugla6 7 2 

Ásó 2 

Cintál 3 

Tányér cinbül " 9 

Rátkon konyha béli eszközök 

Nagy serpenyő 1 

Nyárs 1 

Abrak főző nagy réz fazék 1 

Abrak merő vas kalán 1 

Rátkon a háznál 

Ágy 2 
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Asztal 2 

Hátos szék 6 

Karszék 4 

(...) 

Uo. fol. 132-133V. 

Fegyverek Paliinban 

Pisztól 21 

Rezes nyelű fokos ezüsttel megfuttatva 1 

Aranyozott kard 1 

Ezüstös kard nagyobb 1 

Dfettlo Drettlo kisebb 1 

Drettlo mégis kisebb 2 

Mégis aranyozott kisebb 1 

Rezes hüvelyű pallus 1 

Magyar rezes kard 1 

Drettlo vasas kard 1 

Lándzsa 1 

Német kard 1 

Török késhüvely 1 

Német kospert6 8 1 

Aranyozott török nyereg szerszám 1 

Pisztolyt tölteni való vas vessző 1 

Puska körmös 6 

Flinta 1 

Puska katonának való 7 

Hitvány flinta 1 

Uo. fol. 139. 

N[ernes] Vas vármegyében a kőszegi jószághoztartozandó ingó eszközöknek egyben írása, mely a kőszegi 
egyben író tanácsbélieknek német munkájábul magyarra által tétetett 

A györkei házban az alsó tráktuson lévő mobiliák 

Kanapé 12 nádszékkel krádlival behúzva 1 

Nagy tükör 1 

Márvány asztal 1 

Sárga festésű ágyak 8 

Fenyőfa pohár szék 1 

Fiókos almáriom vagyis sublád 1 

Játszó asztalocska 2 
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Frizer asztal fehérrel behúzva 1 

Nagy láda 1 

Éjjeli edény vagy leibstuhl 1 

(...) 

Agyi ruha 

Párna 9 

Lószőrrel töltött mátrác, hasonló két vánkossal 2 

Tafota paplan 3 

Vánkos 6 

Kisebb vásott vánkosok 9 

Fehér ruha 

Lepedő 8 

Asztal keszkenyő 7 

Törölköző kendő 1 

Abrosz 1 

Ágy terétő 3 

Ezüstben 

Ezüst gyertyatartó 2 

Ezüst cukor pikszis 1 

Kávés kalán 1 

Evő kanál fsicü 1 

Cin és réz eszközök 

Sárga réz gyertya tartó 1 

Réz hamvevő 1 

Kés tartó kosár 1 

Cin tányér 24 

Leves 1 és 3 más cin tálok 4 

Mérő serpenyő hozzá való latok nélkül 1 

Vörös rézbül való vizes korsó 1 

Vörös réz fazék 1 

Cin éjjeli mécs, vagy éjjeli gyertya tartó 1 

Konyha eszközök 

Sütő serpenyő 1 

Nyárs 1 

Rostéi 1 

Egy háromlábú vas tripos vagyis vasláb 1 

Tűz húzó tűz fogó és ásó vasbul 1 

Vágó kés 1 

Lukas és lukatlan vas kalán 1 



Sütő tekenyő 1 

Szapoló sajtár 1 

A folyosón 

Mángorló 1 

Mátkovits úr szobáiban 

Kanapé krádlival behúzva 1 

Fiókos almáriom vagyis sublad 1 

Hosszú asztal 1 

Konyhában való almáriom 1 

Konyha asztal 1 

Az hélyban (sic) [padlásszoba - K.Gy.l 

Spanyolfal ágy eleibe való 1 

Öveg almáriom 1 

Diófa ágy 2 

Asztal 1 

Kék festékű fa hátos szék 1 

Zöld szék vagy posztóbul vagy matériábul 6 

Asztali ruha prés 1 

Folyosóra való lámpás 1 

Uo. fol. 139V-141. 

Raszinyai várban 

Hátas szék fekete bőrrel behúzva 10 

Játszó asztalka diófábul 1 

Asztal négyszegletű, puhafábul 1 

Nagy almárium megfestve 1 

Kisebb almárium 1 

Bágyogbul gyertya tartó 2 

Tálca nagyobb megfestve 1 

Könyv 2 

Három ablakon zöld ráksábul farhang [sic!] 6 

Gájszrul familia nemzésének leábrázolása falon 1 

Raszinyai uradalom földmérésének öszve írása egy határban 1 

Pohárszék puhafábul 1 

Nagy lámpás az ámbituson 1 

Könyv feketén festett bőrrel behúzva 1 

Játszó asztalka zöld vászonnal behúzva 1 

Különb lerajzolása [sic!] rámásan 1 

Gáiszrok [sic!] leábrázolása 2 

Kanapé avétt zöld posztóval behúzva 1 



Nagy asztal puha fábul 1 

Kettős asztal 1 

Térdeplő diófábul 1 

A torony alatt lévő szoba ablakain fürhang [sic!] 3 

Sárgán festett almáriom a kőfalba téve 1 

Ablakokra vörös ráksa fürhang 2 

Sárgán festett ágy 2 

Nagyobb ecetes üvegek 4 

Eletes láda 1 

Avétt tekenyő 4 

Tûzhelyi vasláb 2 

Kocsi tetejét tartó vas elkészítve 3 

Lisztes kánná puha fábul 2 

Rokka, egyik kereke elavult 3 

Szita egyik ritkább 4 

Nyilak kilövésére szolgáló régi eszköz69 1 

Nagy nyárs 1 

Ruha száraztó kötél, hosszú 1 

Fél asztalka 1 

A secretárius úrnak szobájában 

Közönséges ágy 

Mátrác 

Párna 

Vánkos 

Paplan pamuttal töltve 

Lepedő 

Almáriom a kása tartására szolgáló fallal 8, és alul 3 fiókokra és egy pléhre 

Hátas szék régi bőrrel behúzva 

Dfettlo fábul és bőr nélkül 

Hosszú hátas szék 

Fal szegletében írás tartó almáriom 

Pohár szék régi,egy kulccsal 

író asztal alatta való ládikájával 

Szíjon függő csésze 

Uo. fol. 142-142V. 

Az uraság majorbéli szobáiban 

Kerek asztal diófábul 1 

Feketén festett bőr hátas szék 1 

Kanapé kartonnal behúzva 1 
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Hátas szék ugyan kartonnal borítva 6 

Pohár szék hamu színre festett 1 

Aranyozott rámájú nagyobb tükör 1 

Kifestett ágy 3 

Mátrác 2 

Mátrác forma párna 1 

Kitteles párna 2 

Vászon párna 1 

Közönséges párna 2 

Nagyobb párna 6 

Kárton ágy teréttő 1 

Zöld ráksa ágyteréttő 2 

Selyem paplan 1 

Karton paplan középben selyem 1 

Vékon lepedő 3 

Szolma födő vastag lepedő 4 

Játszó asztal diófábul 1 

Vörösen festett rámájú kisebb tükör 1 

A Megváltónak képe üveges rámában 1 

Szent Anna képe üveges aranyozott rámában 1 

Szent Ilona képe Dfettlo 1 

Rézbül öntött feszület feketén festett fán 1 

Cinbül öntött mosdótál hozzá való kánnával 1 

Avétt szőnyeg 1 

Réz gyertyatartó hamvevőjével 1 

Holicsi poharak 8 

Dfettlo kávés csésze 4 

Dfettlo csukoládás csésze 1 

Porcelánbul sárga csésze 2 

Holicsi ibrik kávénak és pépnek 3 

Dfettlo sótartó 2 

Metszett üveg karafina 5 

Közönséges karafina övegből 3 

Olajos karafina 2 

Közönséges öveg pohár 9 

Pintes öveg palack 2 

Iccés öveg palack 1 

Rozsolisos öveg pohár 2 

Cin kalán gazdálkodó 1 

Dfettlo kerek tányér 32 

Dfettlo csésze 2 

Dfettlo levesestál nagyobb 1 

Díettlo más tál 5 

Ezüst formájú kés, pár 4 



Kitteies abrosz 2 

Kitteies asztal keszkenyő 35 

Kávé őrlő 1 

Törlő kendő 8 

Ejcakai szükségre való edény cinbül 2 

Rézbül vízhordó kánná 1 

Nagyobb lakat 2 

Lábra való rabi vas 2 

Lábra és kézre való bilincs 1 

Uo. fol. 142V-143. 

5. 
1792 

Munkaeszközök, kocsik, szerszámok, berendezések 

Besenyői majorban gazdasági eszközök valamint által vetettek úgy vissza is adattak eképpen 

Szekér vasas minden hozzá tartozandóval együtt 2 

Vas eke taligástul hozzá tartozandóval együtt 6 

Hosszá lánc 2 

Kötő lánc 6 

(...) 

Paliinban 

Födeles kocsi 4 

Posta kocsi avult ' 1 

Avult kocsinak hátulsó tengelye vasas 1 

Ugyanennek első vasas tengelye 1 

Mégis öszve romlott vasas posta kocsi 1 

Ökrök után való jó szekerek lőcsökkel, szegekkel, hosszú és rövid oldalakkal 5 

(...) 

Uo. fol. 134. 

Fürhénci szőlő hegyen 

Pálinka főző kazán 3 

Pincékben találtatott ingó eszközök pallini nagy belső pincében 

Bor fejtő sajtár 5 

Hordó töltő edény 1 

Borvályú réz csapos 1 

Csap alla sajtár 4 

Réz csap 1 



Pallini felső pincében 

Kulcsos vas abroncs 1 

Lásnaki pinczében 

Vas abroncs 3 

Bor hordó sajtár 1 

Bor leeresztő kötél 1 

Szerdahelyi hegyen lévő pinczében 

Prés 2 

Kád 1 

Rigyáci szőlő hegyen 

Kád szőlő szedő 12 akós 

Préselő kád 

Törkölyös hordó 

Ecetes hordó félben 

Ecetes hordó 

Prés güzsos 

(...) 

Korcsmákban találtatott ingó eszközök 

Pallini kertészházi korcsmában korcsmáros keze alatt hosszú asztal 2 

Hosszú pad 4 

Lásnaki korcsmában 

Hosszú asztal vendégházban 2 

( . . . ) 

Pallini nagy életes házban 

Szél rosta 2 

Gyapjús zsák üres 1 

Szóró lapát 3 

Vasas köböl 1 

Nagyrécsei életes háznál 

Hombár 1 

Vasas köböl 1 

Szél rosta fája nélkül 1 

(. . .) 

Uo. fol. 135-136. 



Paliinban 

Pintér szerszám 

Eresztő nagy gyalu 

Fickó gyalu 

Görbe szívó kés 

Egyenes szívó kés 

Szekerce 

Fűrész rámásan 

Fenék kerétő 

Gyékénező 

Fa rásop ' 0 |sic!l 

Vasmetsző 

Közép vésü 

Kaszakő 

Köszörű 

Fűró kisebb 

Pintér metsző hosszú nyelű kés 

Pintér kés 

Fa akó pálca 

Szívó szék 

Kovács vinnyéhez tartozandó ingó eszközök pallini vinnyében 

Nagy pöröly 2 

Kiss pöröly 1 

Félkéz kalapács 2 

Kalapács 2 

Kis kalapács 1 

Hegyes gombforma kalapács 2 

Kalapács forma 2 

Cifrázó 3 

Fokozó vas 1 

Marok vas likasztó 2 

Patkó likasztó 4 

Karika hajtó 1 

Szerszám likasztó 3 

Sroff metsző 4 fúróval 1 

Szeg fejező nagyobb 1 

Szeg fejező kisebb 1 

Szagló vas fájóban 1 

Vas ráspó 1 

Loch stuben7 1 1 

Marok vas hajtó 1 
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Fogó szorító 

Üllővas, de kisebbiknek szarva letörve vagyon 

Sajtó vas 

Sinhúzó 

Tengelyre való vas fogó 

Rhut fsicll fogó 

Tűzbe járó vas fogó 

Firhagli 

Vas lapocka 

Pemethez való vas nyél 

Kohó nyári 

Ló száj állazó 

Premzli 

Kis szeg fejező 

Harapó fogó 

Sínszeg lukasztó 

Sánta lóra való patkó 

Öreg fújó 

Uo. fol. 138V-139. 

6. 
1792 

A tiszti szobákban összeírt tárgyak 
Paliinban 

Secretárius úr szobájában könyvek 

Magyarország törvényeirül f...] lévő deák könyv 

Deák dictionáriom némettel 

Franciaország históriája 

Imperiális Constitutiókrul 

Deák philosophia írásban 

Erhard Gáspár könyve németül 

Szűz anyának szeplőtelen fogantatásárul német könyv 

Engelhard György Gavalleriárul 

Hatodik Károly császár törvényei kiadása németül 

Geographia németül 

Berthold Stájnenger szarándokságárul németül 

Német chatechismus 

Rosner beszéde Loyola Ignátzrul németül 

Vajszpach doktor németül 

Magazin épéttésrül németül 

Mózer Jakab könyve németül 

Dálmán Flórián deákul philosophia 

Diátribe németül 

Iván Hoorsz németül bábaságrul 

Német és olasz grammatika 



Különbféle könyv franciául 

Antiki f...l philosophia 

Öszveszedett mulatságos könyv németül 

Prothocollum németül 

Francia papi hatalom meghatározása deákul 

Scheibeláner Menyhárd törvényes könyve 

Megszakadozott törvényes könyv németül 

Más házi eszközök Secretárius úr szobájába 

Könyvtartó almáriom öt kereszt deszkára 

Ágy 

Párna 

Hosszabb vánkos 

Rövidebb vánkos 

Selyem paplan 

Karton paplan 

Fenyőfábul közönséges láda 

Nagyobb vasas láda 

Kisebb vasas láda 

Hosszú asztal 

Hátszék szőnyeggel borítva 

Réz gyertyatartó hamvevőjével 

Háromlábú insennéri"2 asztal 

Kasznár úrnak szobájában 

B Billeg 

Gyapjus zsák 

Ágy 

Párna 

Vánkos 

Kartony paplan 

Réz gyertyatartó hamvevővel 

Karabén ' 3 

író asztalka 

Fél asztal 

Üveg lámpás 

Pálinkás kazánhoz való réz cséve 

Köszörű kő 

Hátos szék szőnyeggel borétva 

Bőrszék, háta letörve 

( . . . ) 

Uo. fol. 138-138V. 
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DOKUMENTUMOK 

Tóth Ferenc 

ÁLLAMREZON ÉS NEMZETI GÉNIUSZ 
Franz Moritz von Lacy Magyarországról szóló kéziratos esszéje (1770-1772) 

A bécsi Hadilevéltár (Kriegsarchiv) köztudottan a magyar kutatók és első-
sorban a hadtörténészek kincsesbányája. A szorosabb értelemben vett katonai 
vonatkozású iratok mellett töménytelen mennyiségben lehet itt találni egyéb 
magyar vonatkozású dokumentumokat is, amelyek eddig elkerülték a magyar 
kutatók figyelmét. A levéltár egyik hadtudományi vonatkozású kéziratokat tar-
talmazó részében (Kriegswissenschaftliche Mémoires) került a kezünkbe egy 
sokat mondó című (Essay sur la Hongrie, azaz Magyarországról szóló esszé) 
hungarikum, amelyet ezúton szeretnénk teljes terjedelmében közzétenni. Az em-
lített kézirat a hadtudományi vonatkozású dokumentumgyűjtemény 22. szekció-
jának 4. számú irata.1 

Az eredetileg francia nyelven készült, huszonkét oldalas kézirat a szerző 
nevének, illetve és az írás időpontjának és helyének megjelölése nélkül került a 
levéltári lajstromjegyzékbe. Egy a kéziraton található idegen rájegyzés a művet 
Franz Moritz von Lacy hagyatékából származónak tekinti. Kutatásaink alap-
ján nagy valószínűséggel valóban a neves a hadvezért tekinthetjük az említett 
kézirat szerzőjének. Erre vonatkozó érveinket későbbiekben még részleteseb-
ben is kifejtjük. Forráskiadványunkhoz írott bevezetőnkben a szerző életének 
vázlatos bemutatása után a szöveg alaposabb tartalmi, valamint esemény- és 
eszmetörténeti szempontok alapján történő elemzése következik. Az eredeti 
szöveg közlése képezi munkánk második egységét. 

A szerzőről 

Franz Moritz von Lacy a 18. századi osztrák hadtörténelem egyik meghatá-
rozó egyénisége volt.2 Neves jakobita ősei a Dicsőséges Forradalom után, 1691-ben 
II. Jakab angol királyt követve hagyták el Írországot, és korabeli Európa számos 
hadseregében futottak be karriert. A Lacy család eredetileg Normandiából, Lassy 
községből (Calvados vidék) származott és ősei Hódító Vilmos hastingsi győzelme 
után vándoroltak az írországi Limerick grófságba. A család a 18. század elején Li-

1 Pontos jelzete: Österreichisches Staatsarchiv, Wien (a továbbiakban ÖStA); Kriegsarchiv, 
Kriegswissenschaftliche Mémoires 4/22 

2 A szerző életrajzához a következő forrásokat használtuk fel: Constant von Wurzbach: Bio-
graphisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Bd. 13. Wien 1865. 464^169.; Edith Kotasek: 
Feldmarschall Graf Lacy. Ein Leben für Österreichs Heer. Horn 1956. 



vóniában telepedett le. A szerző apja, Peter von Lacy (1678-1751) a cári hadse-
regben tünte t te ki magát, elsősorban a lengyel örökösödési háborúban és az 
1737-1739. évi törökellenes háború során. Katonai pályája egészen a táborna-
gyi rangig emelkedett, majd Finnországban szolgált, és Livónia cári kormány-
zója lett. Édesanyja Martha Philippine von Funcken (1685-1759) volt. így a kis 
Franz Moritz Szentpéterváron született 1725. október 21-én. A pétervári gyer-
mekévek u t án 1737-ben Poroszországba távozott, és két évig a liegnitzi Ritter-
akademie hallgatója volt, majd 1739-ben Bécsbe költözött, ahol hamarosan be-
lépett a császári hadseregbe. 

A fiatal Lacy pályája nem hasonlítható a nyugati arisztokraták átlagos ka-
tonai karrierjéhez. 0 alacsony szintről küzdötte fel magát a legmagasabb pozí-
cióba, és így a születés elvénél fontosabbnak tartotta a katonai érdemet. Elő-
ször a Browne-gyalogezredben szolgált zászlósként az osztrák örökösödési há-
ború itáliai hadszínterein. Az ifjú katona gyakran hívta fel magára a figyelmet 
merész kisháborús vállalkozásaival, amelyek során gyakran vezetett magyar 
huszárokból álló különítményeket, és így megismerhette a korabeli kisháborús 
taktika nec plus w/íra-jának tartott magyar huszárvirtust. A háború vége felé 
bejárta Eszak-Itália nagy részét, majd részt vett Genova sikertelen ostromának 
előkészítésében. Ezután Csehországban és Sziléziában, majd legvégül Németal-
földön harcolt. Többször is megsebesült, mígnem katonai érdemei jutalmául az 
aacheni béke évében alezredessé, 1753-ban pedig ezredessé és egy saját nevét 
viselő gyalogezred parancsnokává nevezték ki. 

Az igazi lehetőség a tehetséges fiatal katona számára a hétéves háború 
(1756-1763) során jött el. Hősies helytállásáért a lobositzi csata (1756. október 
1.) után vezérőrnaggyá nevezték ki. Hamarosan ismét bizonyíthatta kiválósá-
gát, és már a következő év végén altábornaggyá léptették elő. Ezután részt vett 
a breslaui (1757. november 22.) és leutheni (1757. december 5.) csatákban - ez 
utóbbiban ismét megsebesült. A következő év elején vezérezredessé lépett elő, 
és kinevezték Leopold Daun tábornagy főszállásmesteri törzsének parancsno-
kává. E tisztségében több reformot hajtott végre, amelyek hozzájárultak a csá-
szári hadsereg ez időben zajló fokozatos újjászervezéséhez. 1758-ban kulcsfon-
tosságú szerepet játszott Olmütz felmentésében és a győztes hochkirchi csatá-
ban (1758. október 14.). Ezt követően elnyerte a Mária Terézia-rend nagyke-
resztjét. 1759. november 20-án hajtotta végre Drezda mellett a Finck tábornok 
hadtestét fogságba ejtő merész hadműveletét (Finckenfang). Ezt követően ne-
vezték ki Lacyt táborszernaggyá. 

A következő években kiéleződő rivalizálás Lacyt és Daunt szembeállította 
Gedeon Erns t Laudon (Loudon) táborszernaggyal. Személyes vitáik a császári 
hadvezetést is gyengítették, így például a liegnitzi (1760. augusztus 15.) csata-
vesztés u táni polémiában elmérgesedő vita lehetetlenné tette Lacy és Laudon 
számára az együttműködést. 1760 októberében szerzőnk azután újabb haditet-
tel írta be a nevét a hétéves háború történetébe: Tottleben orosz tábornok csa-
pataival együtt sikerült a porosz fősereget megkerülve Berlint elfoglalnia. Majd 
részt vett Daun parancsnoksága alatt a torgaui ütközetben (1760. november 3.) 
is, ahol a főparancsnok még annak ellenére sem adta át a parancsnokságot 
Lacynak, hogy súlyosan megsebesült. A háború utolsó szakaszában a megosz-



tott vezetésű császári seregek nem tudták elérni stratégiai céljukat: a háborút 
lezáró hubertusburgi béke nem csatolta vissza az elvesztett Sziléziát.3 

A hétéves háborút követően Mária Terézia — férje, Lotharingiai Ferenc 
császár elhunyta (1765) után — fiát, II. József császárt (1765-1790) nevezte ki 
társuralkodónak. Daun halála után a fiatal II. József császárt Lacy segítette ta-
nácsadóként a hadügyi reformok irányításában. Ebben az időszakban, 1765-
ben nevezték ki Lacy táborszernagyot a császári hadsereg főfelügyelőjévé, majd 
Daun halála u tán 1766-ban a Wiener Hofkriegsrat elnökévé, azaz a katonai ad-
minisztráció legfőbb irányítójává. Lacy minden fegyvernem számára új sza-
bályzatokat dolgozott ki, új katonai törvénykönyvet állított össze. Megrefor-
málta az utánpótlási és szállítási rendszert. Munkája nyomán a császári hadse-
reg létszáma megnőtt, felszereltsége jelentősen javult, költségei csökkentek. 

Időközben Lacy így II. József császárral egyre közelebbi baráti kapcsolat-
ba került. 1768-ban mint hadi tanácsadó elkísérte a társuralkodót a temesi 
bánsági, illetve a szlavóniai határőrvidékeket bejáró útjára, és jelen volt a csá-
szár 1770. évi magyarországi útján is.4 Majdnem biztosak lehetünk abban, hogy 
különösen az utóbbi utazás meghatározó jelentőségű lehetett a mellékelten 
publikált szöveg keletkezése szempontjából. Mind a társuralkodóval folytatott 
levelezése, mind a témára vonatkozó új kutatások alapján egyaránt megállapít-
ható, hogy Lacy aktív szerepet játszott az elsősorban erődök megtekintésére és 
felmérésére hivatott, 1768. évi utazás útvonalának megtervezésében. Az Udva-
ri Haditanács elnökeként ugyanis véleményezte a tervezett utazások útvonalát 
és programját, illetve intézkedett a katonai hatóságok irányában ezek megfele-
lő előkészítése érdekében.5 A tábornok tevékenysége ráadásul nem szorítkozott 
a hadsereg ügyeire, rokonszenvezett II. József politikai reformterveivel is. S 
míg a császár és anyja között gyakran merültek föl komolyabb ellentétek, La-
cyra Mária Terézia továbbra is bizalommal tekintett . 

Lacy pályája ez időben érte a tetőpontját. 1766-tól 1774-ig a Hofkriegsrat 
elnökeként megfeszített munkával dolgozott. 1770-ben elnyerte az Aranygyap-
jas rend lovagja címet. Egészségi állapota az erőltetett munka következtében 
viszont megrendült, ezért 1773-ban Mária Terézia és II. József kérése ellenére 
lemondott legtöbb tisztségéről és visszavonult Dél-Franciaországba. 1774-ben 
az Államtanács tagjává nevezték ki. A bajor örökösödési háború (1778-1779) 
során ismét régi ellenlábasával, Laudonnal együtt vezette a császári hadakat. A 

3 Lacy hétéves háborúban játszott szerepére vonatkozóan 1. Franz A. Szabó: Seven Years War 
in Europe 1756-1763. London 2008. vonatkozó részeit. 

4 Kulcsár Krisztina-. II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi 
Bánságban, 1768-1773. (Doktori mestermunkák sorozat) Bp. 2004. 166. és Jean Bérenger: Joseph II 
dAutriche serviteur de l'État. Paris 2007. 143. Ehelyütt szeretnénk külön megköszönni Kulcsár 
Krisztinának közleményünkhöz nyújtott értékes tanácsait és a forrás pontosabb datálásához nyújtott 
önzetlen segítségét. 

5 ÖStA Haus-, Hof- und Staatsarchiv (a továbbiakban HHStA), Kabinettsarchiv, Nachlass 
Lacy Kat. 5 V 3a fol. 54. Részlet Lacy II. Józsefnek írt leveléből (Bécs, 1768. március 17.): „Par la 
nouvelle Marche Route que Vôtre Majesté à daigné m'envoyer j'observe que le jour où Elle se 
propose d'aller de Bude à Papa (...) j'ai pensé que Votre Majesté pourrait de Bude droit se rendre a 
Commorn, pour voir manœuvrer la fregade." és Kulcsár K.: II. József utazásai i. m. 101., 205-216. A 
bécsi kutatásainkat hatékonyan elősegítő Dr. Fazekas Istvánnak ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani. 



háború befejezése és Mária Terézia halála után II. József legbelsőbb köreihez 
tartozó tanácsadó lett, aki jelentős hatással volt a császár katonai és politikai 
elképzeléseire. Az idős hadvezér utolsó főparancsnoksága az 1788-1789. évi 
osztrák-török háború első szakaszára esett, ám az 1788. augusztus 7-ei orsovai 
török áttörés és az augusztus 28-ai mehadiai vereség után átadta hadsereg ve-
zetését régi ellenfelének, Laudonnak. A háború után még néhány évig dolgo-
zott II. Lipót császár szolgálatában, majd visszavonult neuwaldeggi kastélyába. 
Itt halt meg 1801. november 24-én. 

Katonai gondolkodására a rendszerező elv és az óvatos, tudományos alapos-
ságú döntéshozatal volt jellemző. Hasonlóan nagy elődeihez, Raimondo Monte-
cuccolihoz és követőihez, komoly jelentőséget tulajdonított a hadviselés gazda-
sági alapjainak és logisztikai bázisának. Az általa létrehozott rendszert a taka-
rékosság és hatékonyság jellemezte. Tevékenységének köszönhetően a császári 
hadsereg a 18. század második felében jelentős változásokon ment keresztül, és 
Európa egyik legütőképesebb haderejévé vált. 

Lacy magyarországi reformtervezetei szinte mindig kivívták a magyar 
rendek ellenállását, így ezzel is magyarázható a mellékelt szövegben megjelenő 
kritikus hangnem. Lacy Magyarországhoz fűződő kapcsolatának teljes feltárá-
sával azonban még adós a magyar történettudomány. A Haus-, Hof- und Staats-
archivban őrzött hagyatékában számos magyar vonatkozású, érdekes adalékot 
találhatunk II. Józseffel való levelezésében. 1768-ban például a magyarországi 
határvédelem mellett még olyan kérdéseket is érintett a két jeles személyiség 
levélváltása, mint a magyarországi vámpírok története.6 A Lacy pályájára vo-
natkozó szakirodalom kiemeli reformelképzeléseit, amelyek viszont sorra meg-
buktak a magyar rendek ellenállásán. Mindez egybecseng a publikált szöveg-
ben megfogalmazott gondolatokkal, és sejthető, hogy ezt a szerző 1770. évi ma-
gyarországi utazásának tapasztalatai is megerősítették. 

A szövegről 

A munka az Essay sur la Hongrie (Magyarországról szóló esszé) címet vi-
seli. Az esszé műfaj tipikus francia irodalmi típus, amely Montaigne reneszánsz 
szerző óta a rövidebb terjedelmű változatos témájú tudományos és filozófiai 
művek összefoglaló elnevezése. Szabad műfaj lévén, a szerző gondolatait saját 
belátása szerint rendszerezheti, és kötetlen felépítésű szövegben tá rha t ja az ol-
vasó elé. A jelen szöveg öt témát tárgyaló fejezetben értekezik Magyarország-
ról, amelyek elsősorban katonai és politikai szempontokat vesznek figyelembe. 
A munkára azonban bizonyára hatással voltak a korban divatosnak nevezhető 
enciklopédikus, statisztikai jellegű országleírások is, amelyeket ráadásul gyak-
ran különböző hivatalviselők vetettek papírra. 

6 ÖStA HHStA Kabinettsarchiv, Nachlass Lacy Kat. 5 V la fol. 49 Részlet Lacy II. Józsefnek 
írt leveléből (Bécs, 1768. május 23.): „Madame de Paar m'a fait dire que je devais envoyer à Votre 
Majesté la relation que j'ai reçu du Maréchal Palffi touchant les Vampires d'Hongrie. J'obeys donc à 
cet ordre en faisant passer cette relation cy-joint aux pieds de Votre Majesté." Vö. Köpeczi Béla: A fel-
világosodás egyik botrányköve: a magyarországi és egyéb vámpírok. In: Köpeczi Béla: Magyarok és 
franciák. XIV Lajostól a francia forradalomig. Bp. 1985. 337-355. 



A kézirat keletkezésének helyét és idejét sajnos nem jelölte meg szerzője. 
Amíg az előbbi információ jelentősége csekély, a mú keletkezésének időpontja 
nem lényegtelen. A pontos datálást illetően sajnos nem lehet teljes bizonyosság-
gal nyilatkoznunk. Néhány támpont segítségével ugyanakkor egy valószínűsít-
hető szélesebb intervallumot meghatározhatunk a szöveg keletkezésére vonat-
kozólag. A szerző utalásai alapján egyértelmű, hogy Mária Terézia uralkodása 
alatt írta esszéjét. A munka első fejezetében hivatkozik a királynő úrbéri rende-
letére (1767), amelyet így a keletkezési időszak legkorábbi évének tekinthe-
tünk. A harmadik fejezetben pedig megemlékezik a nagyszombati egyetemről, 
amelyet csak 1777-ben költöztetett át Mária Terézia Budára. 

E tízéves időszakot tovább lehet szűkíteni olyan apró utalások és finom 
megjegyzések alapján, amelyek — a szövegből kiszűrve — további információ-
kat nyújtanak az esszé születésének idejére vonatkozólag. Például a szerző hi-
vatkozik az 1768-ban bekövetkezett orosz-török konfliktusra és az azt megelő-
ző lengyel válságra, de nem beszél magáról a háborúról. Ennél határozatlanabb 
időpontra utal az a tény, hogy megemlít bizonyos népszámlálási felmérésekről, 
amelyek alapján a magyarországi lakosság számát kb. 5 millióra becsülték. 
Nem ismert e felmérések pontos időpontja, és a szerző is csak homályos körül-
ményekre hivatkozik. Mindenesetre a demográfiai becslések alapján szintén az 
1770-es évek legeleje lehetnek a legvalószínűbb támpontjaink, miként Lacy 
már többször említett 1770. évi utazása is. Végül: mivel a szöveg szerzője egy 
helyen az akkori lengyelországi zavargásokról beszél, megemlítve az orosz-len-
gyel háborút, valamint a konföderáltakat,7 és az ún. Bari Konföderáció 1768-tól 
1772-ig létezett, azért Lacy Magyarország-leírása valószínűleg 1770 és 1772 kö-
zött keletkezhetett. 

Mivel a terjedelmes szöveg magyarra fordítására jelen tanulmány keretei 
között nem vállalkozhattunk, így a továbbiakban fejezetenként szeretnénk be-
mutatni a szerző fontosabb gondolatait és azoknak az európai politikai-katonai 
gondolkodáshoz kapcsolódó vonatkozásait. A munka logikusan felépített szer-
kezetét öt fejezet alkotja, amely különféle szempontok alapján vázol fel egy ál-
talános képet a korabeli Magyarországról. A szövegben nincsenek bibliográfiai 
hivatkozások vagy jelzetek, számos szövegközi hivatkozás ugyanakkor arra utal, 
hogy annak megírását alapos dokumentáció előzte meg. Természetesen ezzel a 
módszerrel is az esszé műfaj szabad jellegéhez alkalmazkodik a szerző. 

Az első fejezetben az ország általános földrajzi, vallási, politikai, nyelvi és 
társadalmi leírását kaphatjuk dióhéjban. A második fejezetet a magyarországi 
demográfiai helyzet bemutatásának szenteli a szerző, a következőben pedig az 
abból fakadó nemzeti eszmét vizsgálja. A negyedik fejezetben kitér a magyar 
nemesség kiváltságaira, amelyek a központi reformok legfőbb kerékkötői vol-
tak. Az utolsó fejezetben pedig a kereskedelem és a gazdasági élet részletezésé-
re kerül sor. Mindezek alapján egy vázlatos Magyarország-képet kaphat a szö-
veg olvasója, akit a szerző meghatározott elvek és súlypontok alkalmazásával 
igyekszik meggyőzni az elengedhetetlen reformok szükségességéről. 

7 Vö. a magyar irodalomból újabban: Kulcsár K.\ II. József utazásai i. m. 303-306. 



Az első fejezetben Lacy a korabeli Magyarországot helytelenül az ókori 
Pannóniával azonosítja, és rövid földrajzi határszemle és felületes belső igazga-
tási bevezető után megállapítja, hogy Európa egyik legnagyobb országáról van 
szó. Ezután a vallási kérdésről értekezik, röviden kiemelve a katolikus hit do-
mináns szerepét, majd a nemzetiségek kerülnek sorra. A soknemzetiségű, mo-
dern szóval multietnikus Magyar Királyság szláv, román és német kisebbségei-
ről emlékezik meg elsősorban, kiemelve a közelmúlt telepítési törekvéseit. Ezt 
követően az államforma kérdésére terelve a szót megállapítja, hogy a magyar 
kormányzat a Habsburgok törekvései ellenére még eléggé arisztokratikus jelle-
gű, és ezt a magyar nemesség makacs ellenállásának tulajdonítja, amely — foly-
tatja később — rányomja bélyegét a vármegyerendszer jelentős részére is. 

Lacy leírásában az országot két nagy részre osztja: Felső- és Alsó-Magyar-
országra, és megemlíti a Duna fontos szerepét. Ezek u tán beszél Budáról, a haj-
dani fővárosról, a Rákos mezei királyválasztásokról és a pozsonyi királykoroná-
zási szokásról. A rendeket felsorolva kiemeli a királyi városok speciális helyze-
tét, valamint az országgyűlés és az uralkodó kapcsolatát. A főméltóságok sorá-
ban megemlíti a hercegprímást, a nádort és szerepét. Ezek után értekezik rövi-
den az igazságszolgáltatás különböző szintjeiről és annak reformjáról. A külön-
féle címek bemutatásánál tévesen jelöli meg a hercegi, grófi és bárói címek ere-
detét, és félreérthetően definiálja a főispáni tisztséget (comte supreme) is. 

A magyar nyelvről szólva Lacy a korabeli közvélekedéssel egybehangzóan 
a szkíta-hun eredetet részesíti előnyben, noha Sajnovics János 1770-ben publi-
kált elmélete sem lehetett ismeretlen a kézirat keletkezésének valószínűsíthető 
időszakában, 1770-1772-ben.8 Mindazonáltal megemlékezik a magyarországi 
széleskörű latin-nyelvűségről is, amely még a társadalom alsóbb rétegeiben is 
megfigyelhető. Külön kiemeli a magyarországi beszélt latin nyelv tisztaságát és 
eleganciáját. A korszak nagy szellemi pezsgése, a magyar történetírás kialaku-
lása sem kerüli el figyelmét, ám ennek inkább a fonákját mintsem a színét eme-
li ki, hiszen a magyar történeti munkákat konzervatívnak és elavultnak tekin-
ti, amely csak a nemesség kiváltságainak bizonyítására korlátozódik. 

Mindezek után a szintén nemesi kiváltságoktól szenvedő magyarországi 
adózási gyakorlatot és morált veszi górcső alá, amelyet természetesen élesen bí-
rál. A társadalmi csoportok bemutatásánál megemlíti a jobbágyság helyzetét ja-
vítani kívánó úrbéri rendeletet, amelyről már szóltunk a kézirat datálása okán. 
A jobbágyságon uralkodó nemességet a magyarországi iparosodás és városi fej-
lődés legfőbb akadályának tartja. A magyar uralkodó „apostoli" címével foglal-
kozó kitérő után a magyar erkölcsök pellengérre állítása következik. Az alapve-
tően a hódításra és rablásra hajló magyar jelleg véleménye szerint nem sokat 
változott a filozófia és ráció századában sem, a változások, mint például a pa-
pok bajuszának leborotváltatása csupán külsőségekben nyilvánulnak meg. A 
magyar jellem — szerinte — évszázadok óta változatlan, hibáinak orvoslása az 
alkotmány reformjával érhető csak el. Az Európa-szerte ismert bányavárosok 
megemlítése után röviden megemlékezik még a magyarok ruházkodási szoká-

8 Sajnovics munkája 1770-ben jelent meg: Joannis S. J. Sajnovics: Demonstration idioma 
Ungarorum et Lapporum idem esse. Hafniae 1770. 



sairól, amelynek csinossága mellett gyakorlati előnyeit is kifejti, különösen an-
nak katonai egyenruhaként való felhasználása szempontjából. 

A jóval rövidebb és homogénebb második fejezet témája a magyar lakosság 
állapota. A korszak gondolkodóinak visszatérő témája a népességfogyástól való 
félelem és a nagyhatalmi státusz demográfiai feltételeinek biztosítása. A török-
ellenes háborúkban kivérzett magyar lakosság számára ezek a kérdések sokkal 
fokozottabban jelentkeztek, mint a nyugat-európai országok számára. A század 
elején a visszafoglalt területek nagy része lakatlan pusztaság volt, és csak a szá-
zad második felében indult meg a lakosság dinamikus növekedése, elsősorban a 
szervezett telepítések és migrációk következtében. Magyarország így is nagyon 
komoly demográfiai deficittel rendelkezett korszakunkban. A korabeli katonai 
gondolkodók különféle elrugaszkodott ötletekkel próbálták a népesség termé-
szetes szaporulatát fellendíteni. Szász Móric marsall például olyan házasságok 
rendszerét kívánta bevezetni, amelyeket csak öt évre kötnének, és csupán gyer-
mekáldás esetén hosszabbítanának meg.9 A népességfogyástól való félelem mel-
lett Lacy számára inkább a meglévő népességgel való jó gazdálkodás tűnik iga-
zán fontosnak. 

Szerzőnk munkájában megemlíti azt a népszámbecslést, amely szerint az 
ország lakossága kb. 5 millió főt számlált. Számításai szerint az aktív férfila-
kosság aránya mintegy 1,3 milliós nagyságrendű volt. Erre alapozva egy kora-
beli számítást alkalmaz, amely a hadsereg utánpótlását évente száz lakosra 
jutó 1 főben határozta meg, amely kb. 50.000 fős újoncszámot eredményezne. 
Ezt követően hosszasan elemzi e számítás gyengéit és Magyarország szempont-
jából egyéb tényezők figyelembevételét javasolja (pl. a mezőgazdasági termelés 
munkaerőigényét, a háborús és békeévek számát, a népesség újratermelődésé-
nek igényét stb.). Mindezek alapján egy sokkal takarékosabb megoldást javasol 
az ország számára. Eszerint a békeévek alatt csak mintegy 6225 fős létszámnö-
velést tart fontosnak, amely 437.850 fős megtakarítást jelent a költségek szem-
pontjából, és ráadásul a népesség természetes növekedését is jótékonyan befo-
lyásolja. Ezenkívül javasolja még külföldi újoncok alkalmazását és a tapasztalt 
katonák megtartásának takarékos elvét is. 

Végezetül a második fejezet egy érdekes anekdotával illusztrálja a népes-
ség növekedését ösztönző lehetőségek tárházát. Leír egy — feltehetően 1770. 
évi — magyarországi utazása során átélt, nevezetesen egy zempléni paraszt-
házban tapasztalt jelenetet, amikor megtagadták egy fiatal fiúnak, hogy az apja 
párnáját használja alváshoz, mivel csak a házas embereknek volt joguk párná-
val aludni. Ebből arra a következtetésre jutott, hogy az ilyen és hasonló sza-
bályzásokkal igen hatékonyan lehetne a népesség növekedését befolyásolni, 
amely a hadsereg számára szükséges új emberi erőforrásokat hozhatna létre. 

A harmadik fejezet egy rendkívül izgalmas kérdést tárgyal: a magyar nemzet 
géniuszát {génie de la nation, németül Nazionalgeist), vagy más szóval a nem-
zeti karakter jellegzetességeit. A nemzeti sajátosságok katonai szempontból 
való vizsgálata a 18. század második felének gyakran visszatérő témája volt, 
szinte valamennyi nagyhatalom katonai szakirodalma megemlékezik róla. A 

9 Jean-Pierre Bois: Maurice de Saxe. Paris 1992. 234. 



nemzetközi hadseregekből egyre inkább a kevésbé költséges nemzeti haderők 
létrehozására törekvő állami hivatalnokok és hadvezérek gyakran értekeznek e 
témáról, és már jóval a francia forradalom kitörése előtt kész tervek jöttek létre 
a nemzeti haderők létrehozására. Érdekes módon a magyar katonai erényeket, 
elsősorban a huszárságot felmagasztaló kisháborús szakirodalom10 elterjedését 
követően felerősödtek azok a hangok is, amelyek az önálló állandó nemzeti had-
seregek létrejöttét pártfogolták. Az európai katonai gondolkodásban bekövet-
kezett változások következtében, elsősorban a hétéves háború után, a császári 
hadvezetés körében is tér t hódított a porosz mintára létrehozott Nazionalkojps 
és Nazionalregiment egységek létrehozásának igénye.11 

Lacy szövegében a kisháborús szakirodalom magyar huszárkultuszának 
és a modern nemzeti alapon szerveződő hadsereg gondolatának érdekes ötvöze-
tét találhatjuk. A két eszme közötti kapcsolatot a felvilágosodás filozófiája biz-
tosítja. A fejezet elején a szerző kiemeli a magyarok természetes katonai adott-
ságait (és egyben az egyéb mesterségektől való viszolygását is), amelyeket való-
színűleg az ország klímájának köszönthetnek. Nem fogadja el ugyanakkor ma-
radéktalanul Montesquieu determinista klímaelméletét, hiszen ezzel saját re-
formjavaslatait cáfolná meg. A magyarok az ő számára természettől fogva kivá-
ló katonák és különösen nagyszerű lovasok. Ezek a megjegyzései híven tükrözik 
a korabeli kisháborús szakirodalom magyarságképét, amely Turpin de Crissé, 
Chabo de la Serre, Pérau abbé vagy a magyar Jeney Lajos Mihály műveinek kö-
szönhetően köztudottá vált Európában. 

Az új elemet ezzel kapcsolatban az elméleti képzés szorgalmazásában ta-
lálhatjuk meg Lacynél. Élesen kritizálja a magyarországi oktatás hiányossága-
it, amely az arisztokrácia szűk köreit leszámítva nem alkalmas a modern kato-
nai elit képzésére. Szerinte a nagyszombati egyetem teológiai vitái és a magyar 
nemesség konzervatív attitűdje éles ellentétben állnak a kor új kihívásaival. A 
Rousseau eszméit valószínűleg jól ismerő szerző sejteti, hogy a modern oktatás 
bevezetésével a természettől jó katonának született magyarokból kiváló alatt-
valókat lehetne képezni. Ezzel szemben a széthúzás és rebellió szelleme él kö-
zöttük, amely nemzedékről nemzedékre öröklődő németellenességet szül. Kivé-
telt jelentenek azok a Bécsben meghonosodott arisztokrata családok, akik az 
udvar iránti hűség és a műveltség mintaképei. 

Mindezek mellett a szerző sajnálkozását fejezi ki a magyar adófizetési mo-
rál és a magyar honvédelmi rendszer elavult állapota miatt. Ez utóbbi, a híres 
inszurrekció (insurrectio) intézménye különösen kivívta ellenszenvét, amelyet 
a korabeli lengyel konföderációs hadseregek harcértékéhez hasonlít: véleménye 
szerint mindkettő többet árt, mint használ az ország védelmének. A megoldást 
— hasonlóan a nála egy évszázaddal korábban tevékenykedő kollégájához, Rai-
mondo Montecuccolihoz — az állandó magyar hadsereg felállításában és to-
vábbfejlesztésében látja. Keserűen jegyzi meg a fejezet végén, hogy a magyar 
nemesség minden követ megmozgat e reformfolyamat megállítása érdekében. 

10 L. ehhez Tóth Ferenc: A la hussarde... (Adalékok a franciaországi huszármítosz történeté-
hez). Aetas (2003:3-4. sz.) 55-67. 

11 Kotasek, E.: Feldmarschall i. m. 123. 



Ez utóbbi megjegyzésével a szerző átvezeti olvasóját a következő fejezet 
témájára, amely a magyar nemesség (a magyar rendi nemzet) különféle kivált-
ságait és előjogait elemzi. Előrebocsájtja, hogy a hajdani privilégiumok jogossá-
gát nem vitatja, ugyanakkor azok ilyen hosszú ideig történő megőrzése — sze-
rinte — anakronisztikus helyzetet teremtett Magyarországon. Nevezetesen el-
sősorban azóta, hogy a szabad királyválasztás intézménye megszűnt, és a ne-
messég és az uralkodó viszonya más alapokra helyeződött. Mindazonáltal az or-
szág alkotmányos jogai lehetővé teszik, hogy az alattvalók vitassák a kormány-
zat jogszerűségét, és ezáltal az uralkodó legitimitását megkérdőjelezve a politi-
kai ellenállás vagy lázadás melegágyát készítsék elő. A Magyar Királyság de 
jure alkotmányos különállásával szemben a Habsburgok örökletes királyi címé-
vel de facto létrejött összbirodalom (Gesammtmonarchie) elvét állítja szembe. 
Ebből következőleg a magyar nemesség függetlenségi törekvéseit idejétmúlt-
nak és károsnak tartja. 

Lacy értekezésében külön kitér a magyar nemesség saját jogértelmezésére 
(nobilis nobilitat fondum), amely a nemesi címek és kiváltságok széles körű el-
terjedéséhez vezetett. A nemesi előjogok (mint például az ősiség joga) nemcsak 
a gazdasági fejlődést akadályozza, hanem az állam bevételeit is jelentős mérték-
ben csökkenti. Hasonlóan elítéli a nemesség közteherviselés elve ellen folyta-
tott ténykedését és kiváltságaival való visszaélését. A helyzetet szerinte súlyos-
bítja a magyarországi nemesség viszonylag magas létszáma és a nemesi címek 
igazolásának átláthatatlan rendszere. A kiváltságos rendek között szereplő sza-
bad királyi városok vezető rétegéről nem kevésbé elítélő módon nyilatkozik. A 
fejezet zárszavában keserűen konstatálja azt a paradox helyzetet, hogy amíg az 
ország tehetősei igyekeznek kibújni a közterhek alól, az amúgy is nehéz hely-
zetben élő nép adóiból kell az államot finanszírozni. 

Az utolsó (ötödik) fejezet a magyarországi kereskedelem helyzetéről és ál-
talánosságban a gazdasági életről értekezik. Hasonlóan a korábbi gondolatme-
netéhez, e kérdés tanulmányozása során is megállapítja az ország kiváló gaz-
dagsági adottságait, sokoldalú termékkínálatát és elsőrangú kereskedelmi lehe-
tőségeit. A magyar nemzet kereskedelmi és ipari tevékenységtől való természe-
tes viszolygása miatt ugyanakkor e tevékenységek szerepe viszonylag csekély, 
és elsősorban az idegenek (pl. görögök, zsidók és örmények) számára hoz hasz-
not. De nemcsak a természet adottságai fosztják meg a magyarokat a kereske-
delemi és ipari tevékenység előnyeitől, hanem az előző fejezetben már hevesen 
bírált közjogi állapotok sem kedvezőek. Néhány termék pedig megérdemelné a 
külhoni értékesítést: ide sorolja szerzőnk a dohányt vagy a gyapjút. 

Lacy véleménye szerint a kereskedelem számára nagy lehetőséget terem-
tene a tengeri kikötők (Trieszt és Fiume) fokozottabb kihasználására. Ehhez 
szükség lenne egy olyan csatornahálózatra is, amely a magyarországi folyókat 
összekötné az adriai kikötőkkel. Erre vonatkozóan több tervezet is készült eb-
ben a korban, amelyek közül az egyiket a neves Benyovszky Móric készítette.12 

Mindezeken túl esszéírónk szól még a bőrkereskedelem visszásságairól, a tokaji 

12 Thallóczy Lajos: Gróf Benyovszky Móricz haditengerészeti és kereskedelem-politikai tervei 
1779-1781. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle (1901) 321-376., 385-409. 



bor hírnevéről és a hadsereg számára nélkülözhetetlen lóállományról. Végeze-
tül megállapítja, hogy a bajok okai a rossz törvényekből és az archaikus alkot-
mányból erednek, amelyeket a reformer gondolatmenete szerint megváltoztat-
va a bőség és gazdasági fellendülés korszaka jöhet el Magyarországon... 

A francia szöveg nyelvezete olyan szerzőre vall, aki a francia nyelvet kivá-
lóan beszélte, ám nem ismerte a korabeli helyesírás minden finomságát. Alap-
vetően egy jól érthető, de következetlen helyesírású, tisztázatlan szöveget ha-
gyott maga után szerzője, aki mindenképpen kora széleskörű műveltségű sze-
mélye volt. A szöveg írója jól ismerte a klasszikus és modern irodalmat, törté-
nelmet és filozófiát. Noha csak néhány hivatkozást lehet pontosan azonosítani, 
a munkát alapos olvasmányok és tanulmányok előzték meg. A szerző nagyívű 
gondolatai és széles látóköre mindenképpen egy magas rangú államférfi keze 
nyomára utalnak. 

Lacy szerzősége mellett szólnak még a politikai gondolatok, a dinasztiá-
hoz való feltétlen hűség és a katonai ügyekben való igen alapos jártasság. II. Jó-
zseffel folytatott levelezésében (1766-1775) több olyan téma is felbukkan, ame-
lyeket a mellékelt esszé is részletesebben tárgyal: például a magyarországi ka-
tonai ügyek, az ezredek helyzete, az erődítmények vizsgálata, a határvédelem 
reformja, 1768. évi határőrvidéki és 1770. évi magyarországi útja, egy új, Ma-
gyarországravonatkozó térkép13 elkészítése, a magyar történelem tanulmányo-
zása stb. Egyéb francia nyelvű kézirataival összevetve a stílus és a helyesírás 
hasonlóságai is megerősítik Lacy szerzőségét. A szövegkiadás során az eredeti 
— következetlen — helyesírást megőrizve adjuk közre e fontos magyar vonat-
kozású szöveget. Tudomásunk szerint a szöveget eddig sem egészében, sem 
részleteiben nem közölték. 

Konklúzió 

A fentieket röviden összegezve megállapíthatjuk, hogy Franz Moritz von 
Lacy gróf Essay sur la Hongrie című, feltehetően 1770 és 1772 között keletkezett 
esszéje egy komplex elemzés alapján elkészített, elsősorban birodalmi szempont-
ból érdekes pillanatfelvételt nyújt az 1770-es évek elejének magyarországi vi-
szonyairól. Magyarország szerepe összbirodalmi szempontból jelentősen felér-
tékelődik ebben a fél évtizedben. Gondoljunk csak a Lengyelország első felosz-
tása (1773) és a Bukovina annexiója (1775) következtében kialakult aktív keleti 
politikára. Ennek ismeretében a szövegben bemutatott Magyarország stratégi-
ai szerepe fokozatosan megváltozott. Az elemzés figyelembe veszi az ország 
földrajzi és demográfiai adottságait, amelyek még napjaink geopolitikai elemzé-
seinek is legfontosabb faktorait alkotják. A politikai s truktúra elemzése során 
kiemeli a magyar nemesség partikuláris érdekeivel szemben álló összbirodalmi 

13 ÖStA HHStA Kabinettsarchiv, Nachlass Lacy Kat. 6 VI l a fol. 97. Részlet Lacy II. Józsefnek 
írt leveléből (Bécs, 1769. március 20.): „Votre Majesté ayant aprouvé, il y a une couple d'années, que 
je fit recueillire les mellieurs morceaux de Cartes et plans que l'on pût trouver de l'Hongrie, pour en 
former une Carte générale de ce Royaume ; cet ouvrage painible a été executé, la carte gravée dans 
ma maison et elle vient actuellement de sortir de la presse." 



államérdek antagonisztikus ellentétét. Jóval a modern nemzeteszme megjele-
nése előtt, a szerző nagy jelentőséget tulajdonít a nemzeti karakter katonai sze-
repének. Itt szintén párhuzamot vonhatunk a modern katonai szakirodalom-
ban is számon tar tot t ún. kulturalista elmélettel, amely a jellegzetes nemzeti 
stratégiai és taktikai kultúrák létét igyekszik alátámasztani elsősorban törté-
neti hagyományokra támaszkodva.14 A szerző gondolatmenetében csak ezután 
következnek az ország jogi-társadalmi alapját és gazdasági potenciálját befolyá-
soló erők. Ha a sorrend egyfajta értékrendet is jelent, ez alapján mindenképpen 
egy elméleti és gyakorlati értelemben is tapasztalt hadvezér értékrendje jelenik 
meg, aki a terep adottságait és az emberi erőforrásokat az egyéb gazdasági és 
társadalmi szempontok elé helyezi. 

Végül feltehetjük a kérdést, hogy e szöveg olvasata alapján milyen kép 
bontakozik ki Magyarországról? Röviden válaszolva eléggé paradox kép jelenik 
meg előttünk, amelynek lényege, hogy az ország természeti és emberi gazdag-
ságával szemben a társadalmi és gazdasági elmaradottság állapotát tapasztal-
hatjuk, mely kétségkívül felveti az elkerülhetetlen reformok szükségességét. A 
katonai reformok — mint például a nemesi felkelés intézményének eltörlése — 
mellett megfogalmaz olyan fontos társadalmi vonatkozású szempontokat is, 
mint a közteherviselés bevezetése vagy az ősiség eltörlése, amelyek egyenesen a 
következő évszázad reformkori gondolkodói, például gróf Széchenyi István gon-
dolatait jut tat ják eszünkbe. A paradoxon feltétlenül igaz a felvilágosodás esz-
méi és a tradíció ellentétén keresztül is, amikor Lacy Montesquieu és Rousseau 
eszméit ütközteti az 1222. évi Aranybullára hivatkozó konzervatív nemesi ideo-
lógiával. Lacy munkája így nemcsak pillanatfelvétel, hanem előrejelzés is, hi-
szen a dinamikusan fejlődő Magyarország egyre inkább felértékelődő szerepé-
vel egy időben felhívja a figyelmet a magyarországi belső viszonyok gyenge 
pontjaira és veszélyforrásaira is. 
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CHAPITRE I 

Dèscription du Royaume de Hongrie 

La Hongrie, qui anciennement èstoit conniie sous le nom de Pannonié, 
forme aujourdy l'un des Royaumes de l'Europe le plus considerable, et le plus 
fertile en diferentes productions. A l'orien, il confine a la Transilvanie et au 
Banat de Temeswar ; au couchant, a la Styrie et a lAutriche Inférieure ; au 
midy, a l'Esclavonie et a la Croatie ; au nord, a la Pologne, a la Silesie et a la 
Moravie. L'on le divise en quarante comtées, y compris les districts des Jäsiger 
et des Cummanies, les villes des hayduques, celle de Debrezin, et quantité d'autres 
villes municipales avec leurs territoirs. Son éstendüe est dalieurs si considerable, 
que l'enceinte de ses frontieres peut estre évalué a huit cent lieues de France. La 
religion dominante y est la catolique ; celles de Luther, de Calvin, de mèsme que 
les diferents ritts grecques, y sont tollerès. 

Non seulement la diversité des religions s'est répendue dans le Royaume de 
Hongrie ; mais aussi celle des nations ; car quoy que la plus part des habitans 
soint hongrois, sependant il s'y trouve diferentes comtées qui sont habités par des 
Esclavons, des Ratzins, mellés de Walaques, et une infinité de villages peuplés par 
des Alemans, qui sont connus dans le pays sous le nom de Suabes, quoy que ce 
soit un composé de toutes les nations alemandes, que l'espoir d'un sort plus 
heureux a fait abandonner leurs patries, a des conditions, qui souvent, consistent 
bien plus dans des promesses flateuses de la part des Seigneurs, que dans la 
réalité de leurs bien éstre. 

Quoy que le Royaume de Hongrie soit aujourdy déspendant d'une grande 
monarchie, son gouvernement qui éstoit autrefois aristocratique, conserve encor en 
pailie le fond de son ancienne Constitution ; mais il y a tout lieu de croire, que la 
digue q'oppose la noblesse hongroise au torrent qui l'entraine vers le gouvernement 
monarchique, sera trop foible pour luy resister, et que son opiniâtreté fléchira un 
jour sous le poid des nesessités publiques ; et sur tout, lors ce quelle aura reconnue, 
que les douceurs qu'elle peut gouster sous un gouvernement modéré, tendent bien 
plus a la conservation et a la splandeur de l'estat, qu'à la privation de ses libertés. 

D'alieurs, il s'en faut de baucoub que les diferentes comtées qui forment le 
Royaume de Hongrie, soint d'une mésme etenduë, et que ceux qui les habitent 
jouissent des mèsmes facultés ; le sol de la terre qui est bien plus fertile vers les 
rives du Danube et dans le 
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pays plat, malgrès la tyranie des leurs Seigneurs, rend leurs situation bien 
diferente ; puis ce que les uns sont parvenûs a se procurer les nessesités de la 
vie ; tandis que les autres gemissent dans l'oppression et dans la misere. 

Ce Royaume qui est divisé en Haute et Basse Hongrie, est traversé vers 
son centre par le Danube, et quoy que ce fleuve reçoive les eaux de plusieurs 
grandes rivieres, sependant les habitans des comtées qu'elles arossent n'en re-
tirent aucune utilité notable, faute d'industrie et de travail, aux qu'elles le genie 
de la nation répugné, comme je le feray remarquer plus emplement, lors ce que 
je traiteray de son commerce. 



La ville de Bude qui estoit anciennement la capitale du Royaume, n 'en est 
plus que le centre ; et depuis que la Couronne est devenue hereditaire, au lieu 
d'elire le Roy dans le champ de Ragos, qui est situé entre Pest et Hatvan ; l'on le 
couronne dans Presbourg, ou sont renfermés les ornements royaux, et ou la 
ceremonie du couronnement se faites avec une pompe et magnificence qui sont 
dignes du Roy et de la nation. 

Autrefois les éstats de Hongrie n'estoit composés que du clergé, des grands 
oflciers du Royaume et de la noblesse ; maintenant les villes municipales forment 
un quatrième ordre, depuis qu'elles ont obtenu voix et césion ; et il est a re-
marquer, que les éstats ne peuvent s'asembler en diete, que du consentement du 
Roy, qui seul a le droit de les convoquer et de les disoudre. 

Le métropolitain, qui dans le mésme tems est archeveque, primat et prince 
du St. Empire, jouit de diferentes prérogatives qui sont attachés a ses dignités, 
et dans le mésme tems d'un revenu si considerable, que je doute très fort qu'il y 
ait en Europe une autre primatie, dont les émoluments puissent luy estre com-
paré attendu la dévastation que la ville de Grann a essuyé dans les tems de 
guerre et de revolutions, le siege de la metropole, qui y éstoit établi depuis 
plusieurs siecles, a esté transféré dans la ville de Tyrnau, ou il existe encor 
ajourdy, et ou, selon les aparences, il existera long tems. 

Par les Constitutions du gouvernement, le palatin qui est en Hongrie la 
premiere personne en dignité, y est encor le médiateur entre le Roy et les 
diferents ordres dont les éstats sont composés. Non seulement il préside aux 
dietes et au Conseil d'estat du Royaume ; mais aussi a la table Septem virales, 
qui en est le premier tribunal de justice ; le second est celuy de la table royale, 
dont le personal en est le president. Les autres tribunaux de justice, dont les ta-
bles des quatre districts, en deçà et au de la du Danube et du Tibisque, 
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et le forum de chaque comtée, ou il n'y a pas longues années, que la justice y 
estoit administré dans une confusion et dans un désordre, qui se ressentoient encor 
de ses tems de barbarie qui ont infestés si long tems les Hongrois, et q'un siecle 
aussi policé que celuy dans le quel nous vivons, a bien de la peine de détruire. 

Ce né fut qu'aux soins paternels de l'Empereur Charle Six, que la Hongrie 
fut redevable de l'ordre qui regne aujourdy dans les diferents tribunaux de jus-
tice ; car il ny pas un demie siecle, que tous les procès sy terminoient encore par 
des commissions embulantes, composés d'un protonotaire et d'une infinités de 
gens de loix, qui acompagnès de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs do-
mestiques et leurs chevaux, se transportoint avec armes et bagages sur les lieux 
ou residoint les parties en litige, ou cette commission s'etablissoit, et ou elle 
vivoit aux despends des plaideurs, entassant procedures sur procedures, et ne 
terminant rien, aussi longtems quelle trouvoit de quoy pouvoir subsister. Ce qui 
seroit incroyable, si ce fait n'estoit avéré de nos jours, par quantité de familles, 
dont les fortunes se ressentent encor de cette maniéré d'administrer la justice. 

Le titres de prince, ceux de comte et de baron, n'ont estés introduits en 
Hongrie que depuis un certain tems ; jusqu ajourdy mésme, ceux qui en sont 
décorés, ny sont distingué d'un autre gentil homme, que par un certain genre de 
titulature ; par ce que selon les constitutions du gouvernement, il ny a que les 
charges de grands oflciers de la couronne, et celles de comte supreme d'une 



comtée, aux qu'elles soint attaché des titres distingués et reconnus ; sans cela 
personne nè jouit d'autres prérogatives particulières que de celles dont la no-
blesse est en posession. 

La langue hongroise, qui tire son origine de l'ancienne langue des Scythes, 
dont les Hongrois dèsendent, est une de celles qui n'ont aucune connéxion avec 
les autres, et qui est plus diflcile a bien parler, qu'a apprendre. D'alieurs, la 
langue latine est si familliere dans toute la Hongrie, qu'a peine l'on trouve 
quelqu'un parmis la bas peuple, qui ne la parle assés pour se faire entendre, et 
je ne crois pas quil y ait un autre pays ou l'on trouve un nombre aussi consider-
able de personne de tout rangs, qui s'enoncent dans cette idiome, avec autant de 
pureté et d'elegence, quil s'en trouvent en Hongrie. 

Il y a deux raisons pour quoy les histoires de Hongrie né sont connues des 
autres nations que par un certain nombre de savants. La premiere c'est ce 
qu'elles sont ecrite en langue latine, et la seconde, c'est par ce que les historiens 
hongrois se sont bien plus apliqués a décrire les révolutions de leurs pays qu'a 
donner une idée exacte de la forme 
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de son gouvernement, de la nature de ses forces, des mœurs de la nation, 
de son commerce, de ses resources, de son genie et des diferentes productions, 
dont le Royaume de Hongrie est susceptible ; car s'ils fussent entrés dans des 
details aussi propres a satisfaire la curiosité des calculateurs politiques, sans 
doute que leurs histoires eussent estés traduites et recherchés ; mais que peut-
on pretendre d'un écrivain hongrois, puis qu'il n'est ordinairement occupé qu'à 
prouver la source des privileges de sa nation ; tandis qu'il porte la negligence 
jusqu'à ignorer en quoy consiste l'utilité de l'histoire. 

Tous ses privileges et les diferentes prérogatives dont jouit la noblesse 
hongroise, provienent des racines du gouvernement féodal, qui restent encor a 
défricher en Hongrie et qui sont la source d'une infinité de contradictions et de 
mésintelligences, entre le Roy et la nation ; ce que cette noblesse pourroit 
prévenir, si elle métoit en consideration tout ce qu'elle à a esperer et a craindre 
de ses préjugés ; car par le sisteme de l'Europe qui existe de nos jours, et par la 
position du Royaume de Hongrie entre deux puissances formidables, dont il fait 
partie de l'une, éstant frontiere de l 'autre ; comment la noblesse hongroise 
peut-elle se flatter de pouvoir conserver la jouissance de ses privileges et de ses 
prérogatives, sans concourir aux besoins de la monarchie. 

Par les constitutions du gouvernement, c'estoit autrefois une loix fonda-
mentale, que la noblesse hongroise s'asembla chaque année sur la plaine de 
Ragos, ou chaque noble estoit attenu de s'entretenir a ses déspends, de mèsme 
que ses domestiques et ses chevaux, aussi long tems qu'il plairoit au Roy de la 
conserver ensemble ; ce qui luy ocasionoit des dépenses très modique, a la quelle 
elle né contribue en rien ; par ce qu'estant répartie sur les sujets, ce sont les 
cultivateurs oprimés qui sont attenus de porter la charge de cette rédemption. 

Le peu de contribution, joint aux droits de fiscalité et de saunage, et au 
produit de l'exploitation des mines, forment les revenus du Roy, avec les quels il 
est obligé de soutenir la dignité de la couronne, de désfendre le Royaume et de 
fournir a tous les autres besoins de l'estats, sans qu'il luy soit permis de les aug-
menter de sa propre autorité. 



Cette contribution annuelle qui est toujours fixé par le conseil du Royaume 
et repartie par porte, seroit bien moins onereuse, si la sous répartition n'en 
éstoit pas confié aux soins de chaque comtée ; par ce qu'il arive très souvent, que 
ceux qui sont chargés de la faire, sont bien plus intéressés qu'il ne sont équi-
tables. D'alieurs, ce nom de porte est aussi ancien qu'il est peu significative ; 
l'on comprend par la une certaine quantité 
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de possessions proportionné aux facultés des proprietairs, et dont un cer-
tain nombre determine une porte, de mèsme que le plus ou le moins de portes, 
fixe la grandeur ou la médiocrité de chaque comtée. 

Ce n'est pas cette contribution annuelle qui est a charge aux contribuans, 
c'est du droit abutive que se sont arrogés les comtées, de pouvoir former une 
caise domestique, dont ils se plaignent ; par ce que sous le prétexte des dépenses 
extraordinaires qu'elles sont obligés de faire, il en resuite un monopole d'autant 
plus inévitable que le montant en est arbitraire, et quoy que chaque comtée soit 
atténué de rendre compte des argents qui entrent dans cette caise domestique ; 
sepandent par le peu de connoissance que peuvent avoir les reviseurs de la 
réalité des estats de réceptes et de ceux des dépenses ; il arive ordinairement 
quil ne réste aux pauvres contribuans, d'autres resources pour réprimer la mal-
versation, que celles de la patience. 

L'on distingue en Hongrie les sujets en deux clases, ceux de la premiere 
sont nommés libres, et ceux de la seconde sont serfs ou esclaves. La liberté des 
premiers consiste à n'estre pas assujetis a la servitude de la glebe et l'esclavage 
des seconds est sans bornes ; car quoy que les constitutions reglent leurs obliga-
tions envers les seigneurs, sependant la plus part de ses malheureux gemissent 
sous le poid de la tyranie et de l'indigence ; ce qui a forcé l'incomparable Marie 
Therese de faire revivre la loix u r b á r i u m , afin de fixer les prétentions des 
maitres, d'une maniéré proportionè a la quantité et a la qualité du fond des 
terres que possèdent les sujets, selon le sens littéraire de cette loix fondamentale 
des constitutions du gouvernement ; qui né pour but que le calme des emutes 
populaires, et la suprésion de la thyranie ; mais qui le croiroit, malgrès les inten-
tions équitables du meilleur de tous les Roys, cette rénovation ocasionne aujour-
dy les clameurs d'une grande partie de la noblesse ; qui par sa conduite prouve 
assès ; que si il est aussi vray que le prétendent les politiques ; que pour faire le 
bonheur des peuples, il faut que l'autorité souveraine soit sans contradiction ; 
ceux de Hongrie doivent estre les plus malheureux. 

Cette oprèsion que la noblesse hongroise exerce sur ses sujets, en les abru-
tisant, les rend incapables de tout genre d'industrie, ce qui les prive de la 
connoissance de ses arts utiles, qui procurent les commodités et les agrements 
de la vie ; car si l'on découvre en Hongrie quelques véstiges du bon goust, ce 
n'est qu'aux mains étrangers que l'on en est redevable ; et je ne crois pas 
d'alieurs, quil y ait baucoub de pays en Europe ou la bonne police y soit négligé 
par des principes aussi ridicules, que ceux qui y existent ; 
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puis qu'ils n'ont dautres fondements que les usages anciens et le goust 
dépravé de nos peres ; c'est aussi la raison pour quoy pendant une partie de 
l'année, les chemins et les ponts y sont a peine praticables, et qu'au millieu de 



l'abondance de toutes les productions de la terre, les voyageurs y trouvent avec 
difïcultés le nécessaire a leurs subsistance ; et c'est aussi pour quoy l'on y trouve 
que quatre ou cinq villes qui sont mal pavés, et que toutes les autres qui né le 
sont pas, sont d'une malpropreté dégoûtante, très dangereuse pour ceux qui 
sont obligés de les traverser dans le tems des mauvaises saisons. C'est aussi 
l'ignorance afecté dans tout ce qui a du raport a la police, qui est cause que dans 
diferents endroits de la Hongrie, le pain, la viande de veau et le poison, s'y 
vendent a la vue, et non pas au poid, et que le désordre et la confusion sé sont 
introduit dans plusieurs comtées, et dans la plus part des villes municipales. 

C'est depuis que la Hongrie est devenue chrétienne, que le titre de Roy 
appostolique fut donné par léglise a Estienne premier qui régnoit alors ; et quoy 
que plusieurs de ses sucesseurs ayent négligé de le prendre, sependant le Roy 
d'aujourdy, tient a honneur de le faire revivre et de le porter, et c'est en conse-
quence des services que ses ancetres ont rendu au Saint Siege que le Royaume 
est exempt de la regale et des anuates que pretend la Cour de Rome ; et que le 
Roy nomme de propre autorité a toutes les dignités eclaisiastiques qui sont 
dépendantes de sa juridiction, et que lors ce quelles viennent a vaquer, il dispose 
des revenus jus'qu'au tems de la nomination. 

Les mœurs de la plus part des Hongrois se ressentent encor aujourdy de 
ses tems reculés ou l'apas du butin et l'esprit de conquette, laissaient un cours 
libre aux inclinations les plus grosieres ; et si avec le secours de la bonne 
philosophie, la raison a fait des progrès étonnants dans une bonne partie de 
l'Europe, l'on a bien de la peine a s'apercevoir quelle ait persé ju'squ'au fond de 
la Hongrie, ou ce qui y a subsistés depuis plusieurs siecles, y existe encor ; et si 
l'on y remarque quelques changements sensibles ; ils consistent bien plus dans 
la perte des moustaches, que les éclaisiastiques ont estés obligés de faire rasser 
par ordre de leurs Eveques ; que dans des objets plus interesants. 

Il est a remarquer d'ailleurs, que les inclinations des Hongrois n'ont pas 
changé depuis des tems immemorables, (comme je le feray observer lors ce que 
je traiteray du genie de la nation). Mais en revange, tous ses troubles qui agi-
toint la Hongrie pendant que l'élection de ses Roys éstoit libre, ont estés calmés 
depuis que la couronne est devenuë hereditaire ; il né reste plus pour la rendre 
heureuse, qu'a réctifler le défectueux de ses constitutions. 
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Si l'on en excepte les mines d'or de la grande principauté de Transilvanie, 
il y en a peu en Europe qui soint aussi riches, que le sont celles de Kremnitz, 
Schemnitz et de Naydbagny, et dont les richesses né consistent pas seulement 
dans l'exploitation de l'or, mais dans celle d'argent et de plond. 

Les Hongrois sont ennemis des modes ; c'est aussi la raison pour quoy ils 
conservent leurs habilement depuis plusieurs siecles. Tel quil est aujourdy ; il 
difert a tout égards des habilements que portent les autres nations de l 'Europe ; 
et il faut convenir qu'il est très avantageux a tout homme bien fait de sa per-
sonne, et sur tout l'ors ce quil est orné de tous les embelissements dont il est 
susceptible. Cet habilement est d'alieurs très propre a la guerre ; puis que l'on 
peut toujours monter a cheval ou agir a pied, sans éstre obligé de rien changer à 
son adjustement ordinaire, et que sans augmentation de depense, il est facile de 
se garantir contre les rigeurs des saisons ; car pendant les chaleurs de l'esté, le 



Hongrois prend sa pélisse a son cou, et dans les grands froids, il s'en couvre. Son 
bonet qui préserve en partie la téste du coup de sabre, est dans le mèsme tems 
un ornement guerier ; et il faut avouer que l'équipage et l 'enharnachement du 
cheval hongrois pour peu qu'il soit brillant et de bon goust, en réleve extrement 
l'action et la beauté. Tout ce que je puis dire de l'habillement des dames hongro-
ises, c'est quil est très ancien, et que sa simplicité en fait tout le mérité. 

CHAPITRE II 

De la population du Royaume de Hongrie 

Il ny a pas long tems que l'on fît diferentes recherches en Hongrie, afin 
d'estre informé exactement de la force de sa population. L'on y comtoit alors au 
de la de cinq millons d'ames, parmis les qu'elles le nombre des mâles excédoit de 
peu celuy des femelles ; or en fixant le nombre des maies au desus de la moitié, il 
se trouveroit pouvoir estre évalué a deux millons six cent milles ; et si l'on 
faisoit abstraction des eclaisiastiques, des viellards et de la jeunesse au desous de 
l'âge de quinze ans ; sans doute que ce nombre de mâles serait réduit a un autre 
moitié, et quil nè se trouveroit en Hongrie qu'un million et trois cent milles 
hommes qui pouroint estre employés aux charges civils, a la guerre, a la naviga-
tion, au commerce ; a l'industrie et a l'agriculture, 
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Mais comme la Hongrie n 'a dautres objets a rémplir dans la repartition des 
hommes, que l'agriculture, la guerre, et un très petit nombre dartisans ; il s'en 
suit donc qu'elle peut évaluer la consistance de sa population, a un tiers au 
desus de celle d'une puisance maritime et commersante qui seroit de force 
égalé ; par ce que n'ayant a fournir ny gens de mer, ny négotians, ny chantiers 
de construction, ny gardes côtes, ny colonnies, la Hongrie à moins de besoins 
réels que cette puisance, et par consequent elle bien plus de rources dans son 
éstat civil. 

Ainsi, dans le mèsme consistance de sa population, la Hongrie peut dis-
poser dun tiers d'homme de plus que cette puisance maritime et comerçante, et 
ses forces de terres peuvent estre d'un tiers plus considerables que les siennes. 
Ainsi, dans la fourniture des gens de guerre, si l'une et l 'autre adoptoit la pro-
portion d'un sujet sur cent, telle que plusieurs grands calculateurs politiques 
l'ont fixé dans leurs assertion, la Hongrie pouvoit employer a la guerre de terre 
cinquante mille hommes chaque année, tandis que la puisance maritime et 
commerçante n'en fourniroit que trente deux mille six cent septente. 

Mais comme cette proportion d'un sujet sur cent me paroist éstre bien plus 
propre a détruire la consistance de la population, qu'à la conserver ; si il m'es-
toit permis d'exposer mon sentiment sur cette assertion, j'oserois avancer, que 
dans leurs calculs spéculatives, ses grands aritmeticiens n'ont pas assès distin-
gués 1° les pays ou l'agriculture et l'industrie exigent un nombre de cultivateurs 
et d'artisans qui soit proportionè a l'estenduë des terres et de labourage et a la 
nature des autres objets de resource. 2° les pays qui sont plus ou moins su-
septibles de navigation et de commerce, d'avec ceux qui en sont privés. 3° les 
tems de paix d'avec ceux de guerre, rélativement a leurs durée. 4° qu'elles sont 



les economies que l'on peut faire avec les hommes dans tous les tems. 5° quels 
sont les moyens les plus praticables pour prévenir le dépérissement de la popu-
lation pendant la guerre. Car dans la fourniture des soldats ; ce n'est pas assès 
de determiner une proportion qui puisse se soutenir pendant la paix ; ce sont les 
tems de guerre que l'on doit avoir pour objet ; sans quoy ce seroit faire la guerre 
avec son capital, au lieu de la faire avec ses révenus. 

J'oserois avancer en outre, que tous les diferents objets sur les quels la 
proportion des gens de guerre doit estre regié, sont bien plus du resord d'un 
militair intelligent, que d'un calculateur politique ; par ce que cé n'est pas sur 
des simples calculs d'aritmetique que l'on parviendra a fixer solidement l'asser-
tion la plus rélative aux besoins de la 
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guerre et a l'économie des hommes. C'est sur les connoissances exactes 
d'une infinité de details millitaires, quil faut se regier ; car a combien d'ereurs et 
d'inconveniens né seroit on pas exposé dans son sisteme de répartition ; si l'on 
ignoroit q'une armée forte de cent milles hommes éfectifs, qui a besoin de six 
mille recrues chaque année de paix pour se completter ; en aura besoin de 
quarante mille chaque année de guerre, quelque fois mésme d'avantage, a pro-
portion de la vivacité de ses operations, et de la nature du climat ou elle opere. 

Non seulement cette connoissance est indispensable, de mésme q'une infi-
nité d'autres qui sont uniquement millitaires, mais c'est que sans les avoir pour 
principes, il n'est pas posible de pouvoir completter les armées pendant la guerre, 
sans afoiblir la consistance de la population j 'us qu'au déperisement de l'espece. 
Or pour prévenir un inconvenient aussi dangeureux, il faut neséssairement adop-
ter la maxime suivante dans la fourniture des gens de guerre. Faire abstraction 
des sujets qui sont destinés a d'autres usages qu'a la guerre, et proportionner au 
nombre de ceux qui réstent, celuy des trouppes que l'on est intentionné d'entre-
tenir en tems de paix. Fixer ensuite l'augmentation de celles qui doivent exister 
pendant la guerre, de la maniéré la plus relative aux resources, et aux diferentes 
economies des hommes qui sont praticables pendant la paix. 

Comme la proportion d'un sujet sur cent, est une asertion vague qui né 
distinguent ny les resources, ny les moyens, ny les tems ; devienderoit trop 
dangereuse a suivre ; ainsi pour se regier dans la fourniture des gens de guerre 
selon la maxime proposé ; il est nesessaire de tems de paix, de la fixer a un 
septieme de moins ; c'est a dire que la Hongrie, qui selon cette proportion d'un 
sujet sur cent, deveroit fournir indistinctement 50 000 hommes chaque année, 
n'en fournira plus pendant la paix, que 6225 ; ainsi chaque année de paix. Elle 
fera une éparge de 43775 hommes ; de maniéré que si la paix duroit dix années, 
la Hongrie se procureroit par cette répartition, une reserve de 437850 hommes ; 
ce qui seroit plus que sufïsant pour fournir a l'entretien d'une armée de plus de 
soixante milles hommes, pendant dix années de guerre, sans quelle soit obligé 
d'avoir recours a l'afoiblissement de son éstat civil. 

Quoy que cette proportion d'un sujet sur huit cent, fournisse pendant la 
paix, les resources qu'exigent les tems de guerre ; sependant, comme des cir-
constances malheureuses pouvoint exiger une augmentation de fournitures plus 
considerables que ne seroit l'épargne ; afin de prévenir les ocasions qui pouroint 
forcer avoir recours a la masse des sujets qui 
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ne sont pas destinés a la guerre ; dans tous les tems ; il faut neséssai-

rement faire encor usage d'une autre econnomie, la qu'elle consiste a composer 
de recruës éstrangeres, la hutieme partie de son infanterie ; par ce que par la 
l'on remplit deux objets très avantageux, le premier, l'augmentation des re-
sources ; le second, la maxime politique qui prèscrit, que l'on ne sauroit assès les 
augmenter, lors ce quelles sont praticables aux dépends de ses voisins. 

Une autre économie que l'on doit pratiquer indispensablement dans tous 
les tems, et qui concourt sans césse a l'augmentation de l'épargne ; c'est la con-
servation des hommes de guerre, dont une grande partie se fond par les mala-
dies et par la désertion ; très souvent par trop de négligence dans les précautions 
qui sont a prendre pour les prévenir. Après avoir exposé qu'elle est la force de la 
population du Royaume de Hongrie, et après avoir donnée une idée des raports 
que doit avoit sa conservation avec la fourniture des gens de guerre ; il me reste 
encor a faire remarquer, que depuis six siecles, le nombre des habitans na esté 
aussi considerable en Hongrie, quil l'est aujourdy, et quil existe dans la comtée 
de Zemliner, une coutume qui contriburoit bien plus a la multiplication de 
l'espece, si elle éstoit generale, que toutes ses distinctions et ses recompenses 
que des loix politiques ont acordés a la fertilité des mariages, et que les peines 
que d'autres ont dictés contre les célibatairs. Voicy en quoy elle consiste, et com-
ment le hasard me la fît découvrir. 

Estant en marche le long de la rive droite du Tibisque, j'arivais en station 
dans un village, dont le nom m'est echapé, ou me trouvant dans la chambre de 
mon paysan avec sa femme et sa fille, il parut un jeune drôle qui s'aprochant du 
lit de son pere, volut se cesir d'un coussin, ce dont sa sœur s'estant aperçu, elle 
le luy arracha brusquement, en luy disant, quand tu seras marié, tu poura en 
faire usage. 

Frapé de cette reponse, après avoir fait venir le notaire du village, et l'avoit 
interogé sur ce qui s'estoit passé entre le frere et la soeure au sujet du coussin, 
je fus assés surpris d'apprendre que depuis des tems immemorables, c'estoit la 
coutume dans leur village, que tous les garçons couchassent sur la dure j 'us qu'a 
ce'quils soint mariés, afin de les obliger a prendre femme. 

Il faut avouer que si la simplicité de cette coutume passoit en loix dans la 
classe des citoyens de moyenne et de basse extraction, non seulement il en 
résulteroit des avantages très considerables qu'ant a la multiplication de l'es-
pece ; mais qu'elle servirait encor a 
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rendre une infinité de sujets très propres a la guerre. 

CHAPITRE III 

Du génie de la nation hongroise 

Soit que le climat ait quelque rapport à la disposition des organes, ou soit 
que les aliments que produit la diversité des sols de la terre, ayent quelques in-
fluences particulières sur les parties dont le sang est composé ; ce qui est très 
certain, c'est que l'on remarque dans chaque grande nation des dispositions et 



des inclinations naturelles, plutost pour une chose que pour une autre ; et cela 
est si vray, que quoy qu'elles soint portés à remplir un mèsme objet ; sependant 
les diferents progrès qu'elles font dans un mesme genre d'opération, prouve 
evidament que leurs talents et leurs gousts sont diferents. 

Enfin soit un éffet de la nature du climat, ou de quelque autre cause se 
puisse éstre ; ce qui est très certain, c'est que le génie de la nation hongroise la 
porte a aimer la guerre, et l'éloigné avec répugnance de tout genre d'industrie et 
de travail ; tandis que nous voyons diferentes nations avoir la guerre en horreur, 
et s'appliquer par inclination au commerce, et faire des progrès étonnants dans 
tous les arts d'industrie, ou d'autres nations ne réusisent pas. 

Quoy qu'il en soit, ce goust dominant pour la guerre, se manifeste dans la 
jeunesse hongroise dès leurs enfance ; car à peine sont-ils parvenu a l'âge d'ado-
lescence, que l'on les voit employer leurs mains delicates a manier un sabre ou 
un fusil, et a temoigner une inclination particulière pour les chevaux ; et ce qui 
et a remarquer encore dans les jeunes gens, mèsme de la plus basse extraction ; 
c'est que l'on né peut les faire travailler aux ouvrages de la main, qu'a force de 
châtiments. Et comme les Hongrois sont elevés durement et quils se nourrissent 
des aliments les plus grosiers, l'on les voit soutenir les rigueurs des saisons et 
suporter les travaux militaires les plus pénibles, avec une santé et une constance 
qui les distingue entre plusieurs autres nation ; a quoy il faut ajouter encor, 
qu'ils joignent a ses qualités si neséssaires pour former de bons soldats, une 
valeur et une intrépidité, qui les rend recommandables ; et malgré qu'ils soint 
aussi bons fantasins quils sont bons cavaliers, sependant leurs inclination na-
turelle pour les chevaux, les porte a servir plus volontier dans la cavallerie que 
dans l'infanterie. Ils sont d'alieurs employés a la petite guerre avec succès, et 
sur tout lors ce quils sont guidés par l'apas du 
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butin. 
Si l'on excepte les enfants des grands du Royaume, le genie et les talents 

de ceux des autres conditions sont peu cultivés dans toute la Hongrie. L'édu-
cation que l'on y donne ordinairement a la jeunesse de l'ordre équestre se 
ressent encor des tems ou les Scythes commencèrent à peupler la Pannonié, et le 
bas peuple à peine sorti de la barbarie, borne ses travaux à la culture des heri-
tages de leurs pères, sans connoistre l'usage des moyens qui pouroint procurer 
l'augmentation de leurs facultés. 

Ceux qui étudient dans les Coleges le font bien plus par nesessité que par 
inclination, et très peu d'entre eux s'apliquent a l'etude de cette philosophie 
scolastique, si propre a former des arguments, et a ne rien résoudre. Pour ce qui 
est de la physique et sur tout l'experimentale, a peine est-elle bien connuë de 
nos jours dans l'université de Tyrnau, ou les disputes de theologie y occupe une 
infinité d'eclaisiastiques, parce que l'esprit de controverse est assès conforme au 
genie de la nation, qui d'ailleurs est fier , vain et présomptueux. 

Cette fierté, cette présomption et cette vanité, ne se manifesta ordinaire-
ment avec plus d'evidence, que dans la plus part des gentils hommes hongrois 
campagnards, par ce que fondé sur leurs prérogatives, ils se figurent éstre des 
individus bien supérieurs au réste du genre humain, et en consequence ils afec-
tent de meséstimer les autres nations qu'ils né connoissent pas. Ils portent 



mèsme leurs ridicule j 'us qu'a temoigner une antipatie contre la nation alle-
mande, qui non seulement est porté jus q'ua la hayne, mais que baucoub d'autre 
eux cherchent a transmettre a leurs générations. 

Il faut sependant bien se garder de confonder parmis ses esprits durs, 
tubullents et inconsidérés, une infinité de gens raisonnables, qui loin de penser 
qu'ils né seroint pas hongrois, si ils né se declaroint éstre ennemis de tous ceux 
qui né le sont pas, sont aussi recommandables par les qualités du corps que par 
celles de l'esprit. Il y en a mèsme plusieurs entre eux, qui font de nos jours une 
partie des ornements de la Cour de Vienne et l'admiration des estrangers. 

Sans doute q'un ministre atentif a connoistre le genie, les inclinations, les 
gousts et les préjugés de chaque nation, soit les flatter ou les choquer, selon les 
circonstances, la connoissance qu'avoit le Cardinal Mazarin du genie des Fran-
çais, luy fit demander, si ils chantoint encor après leurs avoir imposé un nouvel 
impost, et ayant esté informé qu'ils continuoint a le faire ? Hé bien, repondu 
cette Eminence : s'ils font la canzonette, 
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ils pagaront. L'Aleman paye et ne chante pas ; mais le Hongrois, ny ne 
chante, ny né paye. 

Si cette anecdote du Cardinal Mazarin est propre a donner une idée de la 
legereté des Français, le trait suivant né le sera pas moins a prouver la pré-
somption de la nation hongroise. 

L'ors cé que les troubles qui dévastent aujourd'huy la Pologne commen-
cèrent a se manifester et que la rupture entre l'empire des Russes et celuy des 
Ottomans sembloit ménacer les frontières de la Hongrie de quelques irruptions, 
le Roy ayant fait assembler les états, leurs fit proposer les moyens les plus 
éficaces, et dans le même tems les plus prudents auxquels l'on pouvait avoir 
recours dans des circonstances aussi critiques ; mais loin d'accepter les proposi-
tions salutaires du Roy, les éstats résolurent de convoquer une insurrection dans 
un cas de nécessité ? Hela qui le croiroit l'on ignore encor aujourdy, que les in-
surrection hongroises et que les Confederations polonaises sont bien plus pro-
pres à ruiner un pays qu'à le défenser. 

D'ailleur, une résolution semblable découvre non seulement un fond de 
présomption dangereux à tout égard ; mais elle prouve encor combien les pré-
jugés sont dificiles à détruire : quoy, dans un cas de nécessité, la nation hong-
roise prétend arester les progrès d'une armée permanente, discipliné avec soin, 
et exercé sans rélache dans toutes les manœuvres millitaires, en luy opposant 
des paysans sous la conduite d'une noblesse sans expérience, mal armé, mal 
monté qui croupit dans l'oisiveté et que ne peut estre rasemblé que dans une 
espace de temps très considérable ; ne faut-il pas avouer qu'une prétention de 
cette nature, et aussi ridicule, qu'elle est présomptueuse ; car ce n'est pas assés 
que les matériaux qui sont propres a la guerre existent ; il faut encor quils 
soient préparés de longue main et avec art, afin de pouvoir estre employé avec 
sucés ; et c'est précisément a quoy tendoint les propositions du Roy. 
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CHAPITRE IIII 

Des privileges et des prérogatives de la nation hongroise. 

Soit que les privileges et les diferentes prérogatives dont jouit la noblesse 
hongroise, luy ayent estès acordès dans des tems de nesessité, ou par la foiblesse 
de quelqu'un de ses anciens Roys, ou soit qu'elle les ait obtenu en recompense 
de quelques services ; ce qui est très certain, c'est qu'il est étonnant qu'elle les 
ait conservé j'us qu'aujourdy, attendu que depuis un siecle entier, elle n 'a pas 
discontinué de travailler a les perdre ; mais il faut convenir dans le mésme tems, 
que leurs conservation luy a coûté l 'un des plus beau de ses droits qui éstoit 
celuy de pouvoir s'elire un Roy, et qu'en le perdant, elle a changé la nature de 
ses constitution, par ce qu'elle a rompu le contract q'une élection libre suppose 
toujours entre le Roy et la nation. 

Il est vray qu'en rendant la couronne hereditaire, cette noblesse s'est re-
servé le privilege de pouvoir couronner son Roy, a des conditions qui luy im-
posent l'obligation de maintenir ses libertés ; mais lors ce q'un prince qui est 
appellé au throne par le droit de sucession, et qui sans cette couronne est 
puisant par luy mèsme, n'en est-il pas moins d'une ceremonie publique, a la 
qu'elle est attaché un serment quil est contraint de violer, autant de fois que le 
bien de Testât l'exige ; et c'est précisément a quoy un Roy de Hongrie est bien 
plus exposé q'un autre monarque, par ce que l'interpretation des loix fonda-
mentales du gouvernement, est dépendante du caprice de ses sujets, et quil est 
obligé de gouverner les autres provinces de sa domination, avec autant d'équité 
que le Royaume de Hongrie. 

Il s 'en suit donc, que le maintien des libertés de la nation hongroise des-
pend bien plus de sa conduite envers son Roy, que d'un serment qui né peut le 
lier a remplir ses engagements, qu'autant que les circonstances et les raisons 
d'estat né le forcent pas a les enfraindre. Car dans ce cas la, aucune consider-
ation né doit l'empecher de fraper des coups d'autorité. Au réste Mr. de Voltaire 
s'est trompé, lors ce qu'il a prétendu, dans son livre de la guerre de Louis XV, 
que la grande Marie Therese avoit présté le mèsme serment que prêta le Roy 
André second a son avenement au throne lannée 1222. Il ignorait sans doute 
que les éstats de Hongrie avoint esté obligés de changer la formule du 
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serment, et qu'à la venir il né seroit plus permis en Hongrie, de se soulever 
contre son Roy sans éstre rebel. Ce n'est pas ce qui èst étonant ; mais ce qui l'est 
éfectivement, c'est que le ridicule d 'un pareil serment ait pu subsister pendant 
cinq cent ans, et quil ait esté observé par des Roys ; attendu quil avillisait la 
dignité du throne, et quil excitoit les sujets a la rébelion. 

Par le serment que prêta le Roy Marie Therese, il s'est engagé de con-
firmer les privileges et les prérogatives de la noblesse hongroise, selon le sens 
littéraire des constitutions. La quèstion n'est pas maintenant de savoir si le 
serment quil a presté a ce sujet doit éstre inviolable dans le cas d'infaction de la 
part des sujets ; qui dans le mèsme tems se sont engagés a defendre leurs Roy et 
la patrie au dépends de leurs vies et de leurs biens. Il s'agit de faire remarquer, 



que la couronne èstant aujourdy héréditaire, la Hongrie doit estre considéré 
comme une des parties qui composent la monarchie, et sur ce pied la, le mo-
narque né peut maintenir les libertés d'une partie, qu'autant quelle concourt a 
la conservation des autres parties a proportion de ses facultés ; car il seroit aussi 
injuste que d'angereux, si une de ses partie subsistoit aux déspends de toutes les 
autres, par ce quil sen suiveroit neséssairement, que toutes les autres provinces 
de la monarchie seroint ennervés dans une guère couteuse, tandis que la Hong-
rie seroit dans l'opulence ; ce qui loi d'augmenter la consistance du tout, l'afoi-
bliroit ; c'est sependant ce qui existe, et ce qui est très préjudiciable a la mon-
archie. 

Je sais fort bien que la noblesse hongroise se regarde comme indépendante 
de la monarchie, et que fondé sur les préjugés de ses constitutions, elle né 
considéré que ses propres interests, mais je n'ignore pas dans le mèsme tems, 
que le mal consiste dans ses prétentions, et que s'estant engagé a soutenir le 
Roy et a defendre Testât, il est injuste qu'elle jouisse de ses libertés, sans con-
curir a sa conservation ; car d'espendante ou indépendante, elle né peut se 
soutenir par elle mesme, et né concourant en rien aux secours quelle attend de 
son Roy, elle le réduit a la nesessité de né reconoistre d'autres loix fondamen-
tales, que celles qui tendent a la conservation de la monarchie. Un objet aussi 
sensible bien propre a engager la noblesse hongroise a prendre des sentimens 
plus conformes aux maintiens de ses libertés ; mais loin de l'envisager comme le 
seul moyen qui puisse la conduire aux douceurs de la tranquilité, elle né le 
considéré que comme l'opresion de ses prérogatives ; et sa jalousie, sa mefiance 
ses inquietudes et son opiniâtreté, la portent a méconnoistre dans la personne 
sacré de 
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son Roy, une mere magnanime et compatisante, qui s'ocupe sans relâche 
du soin de la rendre heureuse ; pour ny apercevoir q'un monarque prést a 
l'oprimer. 

Pour peu que l'on voulut examiner avec attention le fond des constitutions 
du Royaume de Hongrie, il sera facile de s'apercevoir, combien la noblesse hong-
roise a su interpreter en sa faveur le sens de quelqunes de ses loix fonda-
mentales, et entre autre celuy de la chartre connue sous le titre de nobilis 
nobilitat fondum ; car elle avoit non seulement commencé d'estendre son droit 
d'immunité sur ses posessions, sans aucune réstriction ; mais elle l'avoit porté 
j 'us 'qu'a prétendre, qu'elle pouvoit afranchir toutes celles de ses sujets quil luy 
plairoit en le disant éstre employé a son service ; de maniéré quil eut dépendu de 
chaque noble hongrois posessioné, d'exempter de la contribution tous ceux de 
ses sujets quil en voulu proteger. Mais comme une pareille prétention éstoit abu-
sive, dangereuse et tendante a l'anarchie ; malgrès les clameurs d'une infinité de 
gens intéressés a la soutenir, elle a esté reduite au sens littéraire des constitu-
tions. Cette supresion éstoit d 'autant plus neséssaire, qu'a la fin chaque gentil 
homme hongrois, eut prétendu pouvoir annoblir tous les terrains ou il portoit 
ses pas ; ce qui, non seulement eu rendu la contribution arbitraire et onne-
reuse ; mais dans un pays ou la plus part des habitans se disent estre nobles ; 
sur quel fond de terre eût on pût, avec le tems, répartir la contribution. 



Si cet abus a esté reprimé, celuy qui existe encor aujourdy dans la nature 
des franchises des quelques posessions, n'est pas moins préjudiciable au bien 
public, puis ce quil autorise les posesseurs a priver Testât d'une partie de ses re-
sources. Car il faut savoir que pour servir au paturage d'un bétail immense, la 
quatrième partie des terres de labourage de la Hongrie reste inculte que toutes 
ses terres qui se nomment deserte et dans la langue du pays pousta ; estoint 
autrefois des villages très peuplés, qui ont estés dévastés partie du tems des 
guerres contre les Turcs, et partie du tems que les révolutions afligoint la Hong-
rie que ses vilages, dont ses deserts portent encor aujourdy le nom, ont estés 
abandonnés par leurs habitans pour se retirer dans dautres parties du Royaume 
ou leurs desendants existent de nos jours. Il ne faut pas ignorer d'ailleurs que 
les propriétaires de ses posessions, jouissent non seulement du fond des terres 
seigneuriales ; mais aussi du fond de celles qui partenoint aux communautés 
sans éstre 
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attenus de concourir aux besoins de Testât. 
Il est a observer en outre, quil ny a pas quarante années que la plus grande 

partie de ses deserts estoint admodiés pour cinquante ou soixante florins, et 
quils le sont aujourdy pour six a sept mille florins ; ce qui consequament aug-
mente le prix du bétail. Donc le peuple est obligé de vivre plus cherment, donc, 
la noblesse en retire seule le profit, sans contribuer aux besoins de Testât. Donc 
une partie des meilleures terres réste inculte. Donc l'on préféré en Hongrie 
l'utilité des animaux a la nourriture des hommes. 

Après avoir examiné ses particuliaritès ; né trouvera ton pas quil est bien 
étonnant q 'un droit de posession de cette nature puisse exister, et surtout lors 
ce'que l'on considérera, combien sont pernitieuses les consequences qui peuvent 
en résulter. Car outre que ce droit prive Testât d'une partie de ses résources, et 
une infinité d'habitans de leurs heritages et de leurs facultés. C'est quil aug-
mente la charge des imports, et réduit la plus part des sujets hongrois a la 
nesessité de suporter le joug de la misere ; sans esperance de pouvoir méliorer 
son sort ; et que dans le cas d'une mauvaise récolté, les calamités sont inévi-
tables. 

Tout ce que ce droit de posession a de plus criant, pouvoit estre adouci, si 
en réfusant de rétablir les villages dévastés et de cultiver toutes ses terres qui 
restent incultes, les propriétaires de chaque desert estoint attenûs de payer la 
contribution pour le fond des terres quils possèdent apartenant aux commu-
nautés ; puis ce que par cette juste répartition, le bas peuple en seroit soulagé, 
sans que le droit nobilair en soufrit. Mais que la noblesse, qui né concourt en 
rien aux besoins de Testât, jouisse du privilege de pouvoir priver ses sujets de ses 
facultés, et que pour satisfaire son avarice, elle puisse de propre autorité dis-
poser de leurs heritages et les faire gémir dans une opresion tyranique ; il faut 
avouer q'une pareile injustice quelque protégé elle puisse éstre par les loix, n'en 
est pas moins criante ; elle existe sependant quoy qu'ait pu faire le Roy pour la 
réprimer ; cé qui prouve evidament combien lequité et la raison des instruments 
peu propres a detruire les préjugés et les caprices d'une nation, lors ce qu'ils 
sont autorisés par les constitutions. 



Il n'en est pas de mèsme du droit de sauvage dont la noblesse éstait en 
posesion depuis des tems infinis les prévarications et le monopole quelle ne 
céssoit d'exercer tendant a l'anarchie, elle en a esté privé, aux conditions sepen-
dant, que le Roy sera 
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obligé de payer les appointements de tous ceux qui sont employés dans les 
diferents tribunaux de justice du Royaume ; de maniéré qu'aujourdy le produit 
des sels fait la partie la plus considerable de ses revenus. 

Un autre abus irréprimable tant que les constitutions du gouvernement 
existeront, est celuy de ses diferentes sortes de noblesses dont l'ordre équestre 
est composé, et qui jouisent sans distinction des mèsmes privileges et des mès-
mes prérogatives, quoy que l'on fasse en Hongrie la diference entre un noble 
posesioné et entre un autre hoble qui jouit d'une posession a titre de retribu-
tion. Ce n'est pas tant dans cette diference de noblesse que consiste l'abus des 
immunités ; c'est que parmis la quantité de ses nobles de toutes les éspeces, il 
s'en trouve baucoub qui né peuvent prouver ny titre de donnation, ny titre de 
noblesse, ny titre de posession ; souvent mèsme il s'en trouve a qui quelques 
libéralités ont procuré plusieurs attéstations de la part d'une comtée, qui leurs 
tiennent lieu, et de titre de noblesse, et de titre de posession, qui né leurs 
apartienent, que par ce que dans des tems de revolutions, ils s'en sont mis en 
posession, et que les familles a qui elles apartienent légitimement ou ont perdu 
leurs titres, ou se trouvent dans une indigence qui les prive des moyens de 
pouvoir révandiquer leurs droits de posession. 

Outre tous ses abus qu'autorisent les privileges et les prérogatives dont 
jouit la noblesse hongroise, celuy de pouvoir annoblir qui bon leurs semblent, 
dont les palatins et les primats de Hongrie sont en posession, n'est pas moins 
considerable que les autres ; puis ce que non seulement il choque l'autorité 
souveraine ; mais c'est quil est essentiellement opposé au bien public. Car le 
pays èstant surchargé de noblesse, et le droit de l'augmenter dépendent de deux 
particuliers ; il né sera pas extraordinaire, si dans la suite des tems, l'on trou-
vera aussi peu de roturiers en Hongrie, que de nobles dans la Grèce. 

Il seroit trop étonnant si les villes municipales né se réssentoint de la 
maladie qui ronge le corps politique de Testât ; aussi voit-on la plus part des 
magistrats estre bien plus occupés du soin de leurs interests particuliers, que de 
celuy du bien public ; et quoy que ses villes libres soint sous la direction de la 
chambre 
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des domaines du Royaume ; la malversation, la negligence et le desordre 
qui regnent dans tout ce qui a quelque rapport avec l'administration de la jus-
tice avec l'économie et avec la bonne police, est la preuve la plus evidente que 
l'on puisse exposer des eloges qui meritent leurs directeurs. 

Enfin, de quel costé l'on voulu considérer le sens des constitutions d'où 
derivent les privileges, les prérogatives et les libertés dont jouissent le clergé, la 
noblesse et les villes municipales ; l'on trouvera, qu'éstant toujours interprété 
en faveur des ordres qui composent l'estat, l'autorité souveraine compromise et 
choqué sans relâche, se trouve elle mèsme enveloppé dans les abus qui en ré-
sultent, et qui né pouront éstre reprimés, tant que les caprices et les préjugés de 



la noblesse seront arbitrairs. Au reste en quoy peuvent consister les resources 
d'un pays, lors ce que ceux qui ont tout, né payent rien, et ou il ny a que ceux 
qui n 'ont que pour vivre qui doivent fournir aux besoins de Testat. 

CHAPITRE V 

Du commerce de la Hongrie 

Non seulement la Hongrie abonde en grains et en bétail de toute espece, en 
diferents minéraux, en sels, en gibiers, en fruits, en poisons, en bois de chaufage 
et de construction ; mais il y a peu de pays ou la cruë des vins soit aussi fertile, 
et d'une seve aussi delicate, qu'elle se trouve l'estre dans la plus part de ses 
comtées. Outre ses avantages, quoy que le Royaume soit traversé par plusieurs 
grandes rivieres et que les ports de Trieste et de Fiume soint a porté de récevoir 
l'exportation du superflu de ses diferentes productions, sependant si l'on en ex-
cepte le trafic des bestes a cornes, tout autre genre de commerce y est languissant, 
par ce que le genie de la nation y répugné autant, qu'au travail et a l'industrie. 

C'est aussi la raison pour quoy, la circulation des argents est reduite a peu 
de chosse en Hongrie, ausitost que les trouppes en sont éloignés ; car faute 
d'exportation, la consomption des danrées diminuant alors considérablement, 
les resources de l'espece numeraire, safoiblissent au sein de l'abondance des pro-
ductions, 
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Une autre raison qui aréste les progrés de la circulation des argents et 
l'augmentation des resources, c'est que les Hongrois privés volontairement des 
secours de l'industrie. En abandonnant le commerce de leurs pays a des Grecs et 
a des Armeniens ; il arive que l'achat des marchandises propres a leurs usages 
se fait hors du Royaume, et que le profit du negoce, passe en Grece et en 
Armenie, ou les familles de ses commercans sont établies. Il ést vray que le 
gouvernement nèpargne aucun soin pour réprimer cette prévarication ; mais 
quelques précautions il puisse prendre a ce sujet ; tant que ses familles éxiste-
ront hors du pays, et tant que la voye sourde des remises subsistera, il est a 
craindre que l'on ne parviendera que dificilement a contenir les prévaricateurs. 

D'aillieurs, si le genie de la nation hongroise répugné naturellement au 
travail et a l'industrie, les constitutions du gouvernement né contribuent pas 
moins a priver le bas peuple des aisances quil pouroit se procurer par le com-
merce ou le trafic des productions de la terre ; par cé qu'en accordant a la no-
blesse le droit de pouvoir tyranniser inhumainement ses sujets, ses malheureux 
abrutis sous le poids de l'opresion, s'expliquent bien plus a satisfaire aux droits 
seigneuriaux, qu'a augmenter leurs facultés. 

La seule industrie a la qu'elle une partie des sujets a recours pour se pro-
curer la fourniture des choses les plus neséssaires, né s'etend guerre au de la des 
plantations de tabac, dont les feuilles sont, dans plusieurs comtées de la Hong-
rie, d 'une qualité supérieure a celles que produissent diferents autres pays ; ce 
qui seroit d'un produit assès considerable aux cultivateurs, si l'exportation sen 
faisoit ches l'etranger ; mais comme cette plantation n 'a d'autre objet que les 



besoins qu'impose la nesessité, la quantité se borne a la consomption qui se fait 
dans le pays, sans penser aux utilités que pouroit en procurer l'exportation. 

Ce qui rend les frays de l'exportation des danrées de la Hongrie jus' qu'a la 
mer adriatique très couteux, c'est par ce que l'on nè fait aucun usage des cours 
heureux de plusieurs grandes rivieres, dont les jonctions seroint très praticables 
a la faveur de quelques cannaux, ce qui procurerait une communication avec nos 
ports, qui renderoit les dépenses de l'exportation et celles de l'importation, bien 
moins considerabless 
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de plus, par la riviere de Marosch, la Transilvanie, le Bannat, par celle de 
Save, l'Esclavonie, pouvant alors comuniquer avec la mer, débiteroint les dife-
rentes productions dont ses provinces abondent ; cé dont elles sont entièrement 
privés par les dificultés du transport. 

Si dans les tems ou la nature semble l'exiger, l'on donnoit le couvert aux 
bergeries, sans doute que les laines seroint pour la Hongrie un objet de com-
merce des plus interessant ; mais le bétail y estant constament exposé aux 
rigeurs des saisons de l'hyvers, elles en deviennent d'une grossiereté, qui en 
aréste l'exportation, et qui les rend a peine propres a estre employés dans les 
manufactures de mauvais draps qui se fabriquent dans quelques comtées du 
Royaume. 

Cé qui prouve que j'us qu'aujourdy l'industrie a fait peu de progrés en 
Hongrie et combien le commerce y est négligé ; sont les peaux de toute espece 
dont elle abonde les nationaux abandonnent cet objet de trafic aux Juifs, qui en 
font l'exportation chés l'etranger, ou élles sont tannées et fabriqués en différents 
cuirs, et d'où elles rentrent dans le Royaume, pour y estre débités avec un 
profit, qui est un éspece de tribu volontaire ; que la nation paye a l'industrie 
estrangere. 

Parmi la quantité de vins délicats qui se trouvent (en) Hongrie, celuy de 
Tockaj est le seul qui passe chés l'etranger ; ainsi, faute d'industrie, cette pro-
duction né fournit d'autres avantages aux habitans, que la resource de la con-
somption. 

Par le peu de précautions, et par le peu de soins que l'on prend en Hongrie 
de se procurer une rácé de chevaux d'une taile elevé qui serait propre a remonter 
la cavallerie ; et dont le commerce procurerait au pays et aux proprietairs des 
harras, des avantages très considerables ; l'on est réduit a la nesessité d'avoir 
recours aux chevaux polonnois, moldaves et wallaques, afin de fournir les re-
monds nesessairs a nos régiments de chevaux legers et de housards ; tandis qu'a 
la faveur de quelques arangements, il seroit facile de tirer de la Hongrie chaque 
année vingt mille chevaux, sans en diminuer l'espece. 

Comme il est souvent plus facile de persuader baucoub de Hongrois par 
des vuës d'interest, plutost que par la raison ; si l'on encouragoit l'établissement 
des harras et l'élévation de la taille des chevaux, soit par la voye des distinctions 
ou soit par celle des recompence ; par les arangements que les particuliers ou les 
communautés pouvoint prendre, 
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il en résulteroit tous les avantages que l'on pouroit s'en proposer ; et sur 
tout, si dans les diferents domaines de la couronne ; l'on commençoit a y établir 



des étalons, qui par une répartition bien entendue, pouroint éstre employés 
dans le pays, à des conditions équitables. Il est vray que les commencements 
d'un pareil établissement seroint couteux ; mais en revange les suites en seroint 
d'autant plus avantageuses ; puis cè que, non seulement l'on seroit assuré de 
fournir ses armmés de ses propres resources, et d'arester par la le cours des 
sommes considerables qui passent chaque année chés l'etranger ; mais c'est que 
l'on pouroit se procurer les moyens d'établir au dehors un commerce de chevaux 
superflus, qui augmenterait la circulation des especes, au lieu de la diminuer. 

Il ny a pas long tems que Leipsick fournissoit a la Hongrie toutes les 
marchandises qui sy débitent aujourdy ; ainsi il y a vingt années que nous 
ignorions encor, que l'établissement des manufactures estoit utile et propre a 
contribuer a la splandeur et aux resources de l'estat ; et que rien ne luy éstoit 
plus avantageux, que de rendre la ville capitale le centre du commerce de la 
monarchie. 

Au reste, comme le mal qui aréste les progrès de l'industrie, et qui prive le 
Royaume de Hongrie du débit de ses productions, provient des constitutions du 
gouvernement ; il y à tout lieu de croire, que tant qu'elles existeront, ses ha-
bitans né jouiront jamais des avantages quils pouroint se procurer par le com-
merce. 
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Gyerekkorunk meseélményeiből mindannyian emlékezhetünk a királyi udvarban a hop-
mesterre, a királyi vadászra és szakácsra, étekfogókra, apródokra és más udvari szolgákra... De 
azzal kevésbé vagyunk tisztában, hogy a valóságban mi volt konkrét feladatuk és kötelezettségük, 
milyen egyéb feladatot láttak el, kik voltak az alá- és fölérendeltjeik az uralkodói udvarban. 

A középkori Magyar Királyság erre vonatkozó forrásai oly csekélyek, hogy ezzel kapcsolat-
ban kevés adatot gyűjthetünk, ráadásul napjainkban nem is tisztázott, pontosan mit érthetünk a 
középkori „udvar" kifejezés alatt. Annál jobban ismert — gondolhatnánk — a kora újkor, vagyis a 
bécsi (császári és királyi) Habsburg-udvar rendszere, megszabott ceremóniája, az udvari hivata-
lok felépítése, az alkalmazottak hierarchiája és feladatköreik. Adataink azonban mind ez ideig el-
sősorban a 19-20. század fordulóján született két művön alapultak, amelyek napjainkra már rész-
ben elavultnak számíthatnak, illetőleg csupán egy-egy adott korszakra vonatkoznak. Ferdinand 
Mencík forrásközlése I. Ferdinánd 1527. évi, majd tíz esztendővel későbbi reformrendeleteit mu-
tatta be {Ferdinand Mencík: Beiträge zur Geschichte der kaiserlichen Hofämter. Wien 1899. 
[Archiv für österreichische Geschichte Bd. 87:2. 447-563.]). Ezek részletekbe menően szabályoz-
ták nemcsak az államigazgatásban szerepet játszó központi hivatalok, hanem az udvartartás hi-
vatalainak és tisztségviselőinek feladatait és működését. Ivan Zolger könyve pedig elsősorban 
19. századi példák alapján vázolta a bécsi Habsburg-udvartartást (Ivan Ritter von Zolger: Der 
Hofstaat des Hauses Osterreich. Wien-Leipzig 1917 [Wiener Staatswissenschaftliche Studien 
14.]). Mindezek ismeretében külön üdvözlendő az a nemrég megjelent vaskos kötet, amely a szer-
kesztők szándéka szerint betekintést nyújt a kora újkori (azon belül is 1652 és 1800 közötti) bécsi 
udvar rendszerébe és — miként alcíme is jelzi — számos probléma megközelítését teszi lehetővé. 

A könyv alapjául választott Zeremonialprotokolle-sorozatot sokáig elhanyagolta a(z oszt-
rák) történeti kutatás, tudományos célra csupán az 1930-as évektől kezdték kiaknázni, eleinte fő-
ként a színháztörténészek. Később e kötetek bejegyzéseit felhasználva néhány tanulmány és szá-
mos disszertáció született az uralkodók udvari utazásairól - például Reinhold Lorenz: Reisen des 
Kaisers Leopold I. und des Kurfürsten Max Emanuel im Türkenjahr 1683. Mitteilungen des 
Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 52. (1938) 295-312.; Wilhelm Rausch: Die 
Hofreisen Kaiser Karls VI. Phil. Diss. Wien 1949.; Hanns Leo Mikoletzky: Hofreisen unter Karl 
VI. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung (Festgabe für August 
Loehr) 60. (1952) 265-285.; Rotraut Miller: Die Hofreisen Kaiser Leopolds I. Phil. Diss. Wien 
1966.; Uő: Die Hofreisen Kaiser Leopolds I. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Ge-
schichtsforschung 75. (1967) 66-103.; Monika Zellmann vereh. Kollreider: Hofreisen Maria The-
resias. Phil. Diss. Wien 1966.; Eleonore Hartmann: Die Hofreisen Kaiser Franz I. 1815-1835. 
Phil. Diss. Wien, 1968.) 

Mindezek ellenére megállapíthatjuk: az elszórtan értékesített adatok ellenére e kötetek 
még messze nincsenek kellőképpen felfedezve és kiaknázva. Az 1970-es évektől a ceremóniakuta-
tás, majd a napjainkban divatos udvar- és rezidenciakutatás számára alapvető forrásbázisául szá-
mítanak ezek az uralkodói udvarokban vezetett ceremónia-jegyzőkönyvek, amelyeket a különbö-
ző uralkodói udvarokban eltérő elnevezésekkel illettek (pl. Hofjournal, Hofjournalkalender stb.). 
Mivel Magyarországon, a magyar kutatók előtt is kevéssé ismert ez a forráscsoport, így ez alka-
lommal nem csupán a most megjelent kötetet ismertetjük, hanem magát a jegyzőkönyvsorozatot 
is, amelyet az Österreichisches Staatsarchiv Haus-, Hof- und Staatsarchivjában, az udvari levél-
tárakban (Hofarchive) a főudvarmesteri hivatal (Obersthofmeisteramt, volt Hofzeremonieldeparte-



ment) iratai között őriznek. Történetéről alapvető információkat nyújt a bécsi levéltárak ismerte-
tője (Inventare österreichischer staatlicher Archive V. Inventare des Wiener Haus-, Hof- und 
Staatsarchivs 5. Gesamtinventar des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs. Hrsg. Ludvig Bittner. 
Bd. 2. Wien 1937. 295-300.), egy ennél újabb keletű cikk pedig főként forrásgazdagsága ismertetésére 
koncentrál (Mark Hengerer: Die Zeremonialprotokolle und weitere Quellen zum Zeremoniell des 
Kaiserhofs im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv. In: Quellenkunde der Habsburgermonarchie 
[16.-18. Jahrhundert], Ein exemplarisches Handbuch. Hrsg. Josef Pauser - Martin Scheutz - Thomas 
Winkelbauer. Wien-München 2004 [Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichts-
forschung Ergänzungsbd. 44.] 76-93., különösen 83-84.). 

A jegyzőkönyvek viszonylag későn, csupán 1652-től indulnak. Az előtt ugyanis a fő udvari hi-
vatalok a tisztviselők halála folytán megürültek, nem volt tehát olyan, aki a „régi rendszerben" kellő-
en jártas lett volna. Az ekkor felállított bizottság javaslata szerint meg kellett próbálni ezt a régi ren-
det visszaállítani, és — a jövőre nézve — olyan jegyzőkönyvet vezetni az udvarban, amely megörökíti 
a bécsi eseményeket és udvari ügyeket, és amelyet (illetve annak bejegyzéseit) a későbbi vitás etikett-
vagy ceremoniális kérdésekben referenciaként tudnának használni. Az évek során (egészen 1917-ig 
folyamatosan feljegyezték az eseményeket) mintegy 150 kötetnyi tisztázat készült el, amelyeket a (23 
dobozban fennmaradt) piszkozatok alapján másoltak be. E Jegyzőkönyvek" tehát nem (iktató)hiva-
tali értelemben értendők, sokkal inkább udvari „naplóként", amelyekben egy-egy adott napról önálló 
feljegyzések találhatók az uralkodó személye körül nyilvánosan lezajlott eseményekről, vagyis azok-
ról az interakciókról, amelyek az uralkodó, hozzátartozói és harmadik személyek között mentek vég-
be, és amelyek a napi udvari rutinon túlmutatnak. E források ezért remek tárházát nyújtják a kora 
újkorban kötelezően előírt és alkalmazott állami és udvari ceremónia elemeinek, bőséges dokumentá-
cióval szolgálnak az udvari reprezentációhoz és a rangviszonyokhoz, továbbá az évek során megfi-
gyelhető bennük a bécsi udvari életben végbemenő bürokratizálódás (és egyben a „normává válás") 
folyamata is. Különösen a 18. század közepétől ugyanis másolatban megjelennek benne különféle 
irattípusok is: referátumok, vótumok, döntésszövegek, ülések, konferenciák feljegyzései stb., amelyek 
egy-egy ceremoniális kérdést világítanak meg, valamint döntenek el. így a kötetek bejegyzései köve-
tendő mintákat állítottak a későbbi uralkodók mindennapjai során alkalmazott ceremoniális elemek-
hez és általában az udvarban követendő élethez. A korai időszakból több esztendő bejegyzései tesz-
nek ki egy-egy kötetet (például 1652 és 1659, 1660 és 1674 között), ekkor megfigyelhető, hogy időn-
ként hónapokig szünetelt a ,jegyzőkönyvvezetés". A 18. században is gyakorta kötötték két-két év 
protokollumát egy kötetbe. 

A most ismertetendő vaskos, 672 oldalnyi könyv két nagy, alapjában különálló részre tago-
lódik. Az elsőben egy tekintélyesebb forrásközlés kapott helyett, míg második részében a 2005/06. 
tanév téli félévében az Inst i tut für Österreichische Geschichtsforschungban megrendezett kuta-
tási szakszeminárium során született dolgozatok tanulmányokká szerkesztett változatait olvas-
hatjuk. 

Az első részben szereplő forrásközlés négy kötetnyi ún. utasításkönyv (Instruktionsbuch) 
alapján készült. Külön kiemelendő, hogy ezek nem közvetlenül a Zeremonialprotokolle-sorozat-
ban, hanem a ceremónia-iratok külön sorozatában, a Sonderreihében találhatók. A szövegközlés 
(95-228.) jelentősége, hogy Ferdinand Mencík említett publikációja u tán több mint száz évvel ez 
az első olyan edíció, amely udvari hivatalok utasításait tartalmazza. A négy kötetből kiválasztott 
23 darab 1625 és 1796 közötti instrukciót felhasználva lehetővé válik a bécsi Habsburg-udvar 
kora újkori udvari hivatalnokainak alaposabb feladatkör-meghatározása, a feladatkörök bővülé-
sének megfigyelése, a függési viszonyok stb. megállapítása. így a kötet e része kézikönyvként is 
használható, annál is inkább, mivel az instrukciók alapján a legfontosabb 15 udvari hivatalviselő-
ről, feladataikról, alárendeltjeikről stb. külön összefoglalások, mintegy „munkaköri leírások" is 
olvashatók (40-87.). A szövegközlők maguk is megemlítik terminológiai gondjaikat, amelyekkel 
ezen ismertetés készítője is szembesült: a kora újkorban ugyanis még nem alkalmazták mindig 
következetesen az elnevezéseket - magyarul ráadásul több szakkifejezésre még nem alakult ki ál-
talánosan használt terminológia. 

E forrástípus jellemzője, hogy csak normát, elvárást közvetít. Azt, hogy mindez a gyakor-
latban miként nézett ki, hogyan lehetett az utasításokat megvalósítani, további kutatások tudják 
majd tisztázni, illetve egy-egy részkérdésre rávilágítanak azok a tanulmányok, amelyek a kötet 
második részében kaptak helyet. Érdekes problémafelvetést látunk a kvantitatív adatokat szere-
peltető statisztikai jellegű, átfogó tanulmányban (229-253.). A szerzők ugyanis bizonyos éveket 
kiválasztottak az említett közel százötvenből, és az adott évek köteteinek valamennyi bejegyzését 



feldolgozva az udvar eseményeit csoportokba rendezve megpróbálták bemutatni és egymással 
összevetni a bécsi udvar „mindennapjait" a különböző uralkodók regnálása idején. A kérdésfelve-
tés igen izgalmas, és a tematikai csoportbeosztás jól tükrözi az előforduló udvari programokat: 1. 
az uralkodócsaláddal kapcsolatos események; 2. hivatalos történések, audienciák, fogadások, nyil-
vános étkezések stb.; 3. egyházi események; 4. katonasággal összefüggő események; 5. udvari uta-
zások; 6. udvari szórakozás, vadászatok, bálok, szánhajtások stb.; 7. (hivatalokkal összefüggő) 
szervezési kérdések; 9. egyebek, mint például udvari rangviták stb. A vizsgálatok nem a várt 
eredményt hozták, mivel a kezdeti időszakban igen hiányosan vezették még a köteteket. Vélemé-
nyünk szerint azonban a választott éveket is meg lehetett volna határozni ügyesebben. Várható 
volt ugyanis, hogy 1711 és 1713 között, 1790 és 1792 között, valamint 1740 és 1741 esetében 
olyan esztendők kerülnek a nagyító alá, amelyeket legfőképpen az uralkodók elhunyta és az új 
uralkodók beiktatása, koronázása stb. jellemez. így ezen évek semmiképpen sem tekinthetők át-
lagosnak, azaz olyanoknak, amelyek alapján az egyes uralkodók mindennapjait érdemben és tel-
jes körűen összehasonlíthatnánk. 

A többi tanulmány közül mindössze egyetlen vonatkozik egy konkrét eseményre (a moszk-
vai nagyhercegség nagykövetének 1679. évi bécsi látogatására), egy kitekintés a 19. századi cere-
móniára, a maradék tíz pedig olyan tematikus áttekintések, amelyek átívelnek a vizsgált másfél 
évszázadon (255-638.). Ezek különféle ceremoniális eseményeket, azok változásait stb. mutatják 
be, számos érdekes és tanulságos példát felsorakoztatva: az uralkodói helyiségekbe történő belé-
pés engedélyezését (Kammerzutritt), a kézcsók intézményét, az Aranygyapjas rend lovagjainak 
ünnepségeit, a szánhajtásokat, az uralkodócsalád és az udvari emberek számára rendezett szóra-
kozások közül az ún. Wirtschaften-eket, a születések és halálozások ceremóniáját, az udvari gyász 
intézményét. A szeminaristák munkavégzésének segítségére volt a bécsi udvari iktatóhivatal egy-
kori igazgatójának, Anton Settelének 1821-1822 folyamán valamennyi jegyzőkönyv alapján össze-
állított kétkötetnyi összesített tárgyszómutatója (ezt ő később 1848-ig folytatta). A munkamód-
szer ezáltal jelentősen egyszerűsödött, hiszen elég volt a tárgyszót ebből kikeresni, és az 1800-ig 
terjedő 39 kötetet az adatgyűjtéshez kikérni (256., 435.). 

A jegyzőkönyvek bejegyzéseiből adnak izgalmas ízelítőt a tanulmányok végén olvasható rö-
videbb forrásközlések. Ezek megszínesítik a kiválasztott ceremóniaelem leírását, és egyben jól 
mutatják a kötetek nyelvezetének nehézségét (és nehézkességét), többnyire példák vagy szabály-
zatok formájában. Ugyanezen célt szolgálják az illusztrációk; főként a jegyzőkönyvekben szép 
számban fennmaradt ünnepi események ülésrendjéről (esetünkben az Aranygyapjas rend ünnep-
ségeiről), illetve rézmetszetek a szánhajtásokról. 

A forrásbőség okán természetszerű, hogy szúrópróbaszerűen kiválasztott példák tárulnak 
a szemünk elé. Izgalmasak ezek a tárgyalt másfél évszázad terméséből kiragadott esetek, de időn-
ként feltűnő, így megjegyzendő, hogy azok mögül (még) hiányzik a háttérismeret - mindaz, amely 
részletesebben megvilágítja, hogy egy-egy esemény, aktus mennyiben volt egyedi, különleges vagy 
éppen megszokott. Ez természetesen nem volt a szerzők célja, viszont a példák értékeléséhez, az 
egyes korszakok összehasonlításához a későbbiekben mindenképpen szükséges. 

A könyv végén kapott helyet a rövidítésjegyzék (639.), a nyomtatott források és irodalom 
listája (640-664.), amely egyben a legfrissebb udvar- és rezidenciakutatás bibliográfiáját nyújtja, 
majd végül a szerzők, főként egyetemi hallgatók felsorolása (665-666.). Csodálkozásra, de egyben 
csodálatra is adhat ez okot, hiszen a kötet több mint felét az egyetemi szemináriumi munkák kép-
zik. Magyarországon valószínűleg jelenleg kevés kiadót lehetne ilyen célra, külön kötetben való 
publikálásukra megnyerni - és akkor még nem említettük azt, hogy a szeminaristák munkáinak 
érdeklődésre számot tartó értéket kell képviselniük, illetve megfelelő színvonalat elérniük. 

Remélhetően ez az ismertetés eléri célját, és a magyar kutatók e becses tartalmú köteten 
kívül a jegyzőkönyveket is szívesen fogják majd a jövőben forgatni. Akár amiatt, hogy feltérképez-
zük, melyik magyar főnemes, melyik magyar család sarja voltjelen a bécsi udvarban, kapott bebo-
csátást a bécsi Hofburg termeibe, vagy vehetett részt az udvari programokon; akár amiatt , hogy 
megismerjük a bécsi előkészületeket egy-egy magyar vonatkozású eseményre, koronázásra, or-
szággyűlésekre, helytartói kinevezésekre stb. Végül itt jegyeznénk meg, hogy a köteteken kívül 
1918-ig jelentősebb mennyiségben maradtak fenn iratok, amelyek három sorozatba osztva csak-
nem 660 dobozban (!) még részletesebb adatokat tartalmaznak az udvari életről, a ceremóniákról 
és az egyes hivatalok javaslatairól, így azok kutatása szintúgy ajánlott. Végezetül hadd szólaljon 
meg a recenzensből a levéltáros is, aki a kötetek révén büszkén lehet tanúja elődei régi korokban 
betöltött feladatának: az uralkodók parancsára ugyanis a főudvarmesteri hivatal alkalmazottai 



keresték ki a korábbi ceremoniális példákat a jegyzőkönyvekben (vö. 237., 251.), hogy azokat 
mintaként alkalmazhassák - például magas rangú vendégek fogadásakor, rokon hercegek elszál-
lásolásakor vagy az audiencián követendő protokoll meghatározásakor. 

Kulcsár Krisztina 

VISITATIO CANONICA DIOECESIS QUINQUEECLESIENSIS 1738-1742/ 
EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK A PÉCSI 

EGYHÁZMEGYÉBEN (1738-1742) 
A bevezető tanulmányt írta és a forrásokat közreadja Gőzsy Zoltán - Varga Szabolcs 

(Seria Históriáé Dioecesis Quinqueeclesiensis V PHF 7.) 
Pécs, Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2009. 334 o. 

Pécsett kialakult egy jó hangulatú és szorgalmas szakmai műhely. A Pécsi Egyháztörténeti 
Intézet Katus László vezetésével a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola keretein belül 2005 óta 
működik. Eddig négy konferencia és hét kiadott kötet mutatja elhivatottságukat, valamint a tu-
dományterület iránti szeretetüket. A jövőben a pécsi egyházmegye 18. századi vizitációs jegyző-
könyveinek kiadását tervezik, ennek első kötetét 2009 tavaszától immár kézbe is vehetjük a mű-
hely két tagjának, Gőzsy Zoltánnak és Varga Szabolcsnak a szerkesztésében. 

Ma már aligha kell hangsúlyozni az egyházlátogatási jegyzőkönyveknek mint forrástípus-
nak a fontosságát. Szekfű Gyula és Vanyó Tihamér két világháború közötti figyelemfelkeltése óta 
nagymértékben fellendült a plébániák kánoni vizitációi során keletkezett hivatalos iratok haszná-
lata és kiadása. Nem is csodálkozhatunk ezen, hiszen a bennük található adatok az egyháztörté-
neten túl a társadalom-, művelődés-, művészet- és helytörténet, a demográfia és néprajz művelői 
számára egyaránt nélkülözhetetlenek és értékesek. Ezen a helyen nem célom az egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek forrásértékének és magyarországi historiográfiájának részletes bemutatása, annál 
is inkább, mivel azt az ismertetendő kötet szerkesztői is megtették. Mindössze arra szeretnék rá-
mutatni, hogy a Vanyó Tihamér által 1941-ben megfogalmazott elvek egy ideje a megvalósulás út-
ján haladnak. 

A Regnum című egyháztörténeti folyóirat hasábjain az ismert egyháztörténész a következő 
sorokat jelentette meg. „Ezért legsürgősebb feladatnak tartjuk, hogy minden egyházmegye lassú 
egymásutánban, a legrégibbeken kezdve, eredeti szövegben — lehetőleg jegyzetelve és bevezetéssel 
— kiadja egyházlátogatási jegyzőkönyveit. Altalános elvként megállapíthatjuk, hogy 1800-ig az ere-
deti terjedelemben kellene őket megjelentetni, [...] a kiadás időrendben haladjon [...]. E munkának 
alapfeltétele, hogy először minden püspökség rendszeresen megállapítsa meglevő s a plébániákon és 
más levéltárakban lappangó egyházlátogatási jegyzőkönyveinek jegyzékét." (Vanyó Tihamér: A plé-
bániatörténet-írás módszertana. Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv [1940-41.] 36.) Fél évszázad-
dal később éppen e folyóirat hasábjain megjelent cikkében Vanyó már örvendetes eredményekről 
számolhatott be, de elsősorban mennyiségiekről, mivel „ennek a nagyérdemű munkának [...1 saj-
nálatos fogyatékossága, hogy legnagyobb része mindennemű jegyzetelés nélkül látott napvilágot, 
és egyetlen szerző sem kísérelte meg az összefoglaló ismertetést és értékelést." (Vanyó Tihamér: 
Egyházi források művelődéstörténeti jelentősége. Századok 125. [1991: 3-4. sz.] 339-340.) 

Az alapfeltétel, a jegyzőkönyvek jegyzékének összeállí tása azóta szinte teljesült. A Szántó 
Konrád és Zombori István sorozatszerkesztésében 1998 és 2000 között Szegeden megjelent Egy-
házlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa kilenc egyházmegyét érint. Töretlenül halad továbbá a 
vizitációs források felhasználása és kiadása is, elsősorban a 16-17. századiaké. 

A most bemutatott kötet az eddigieknél több tekintetben megfelel a fent idézett kívánal-
maknak. Egyrészt egy tervezett sorozat első része, amely a legrégebbi jelenleg is meglévő, de ed-
dig meg nem jelent pécsi vizitációtól kezdve sorban kívánja kiadni teljes terjedelemben az egyház-
megye jegyzőkönyveit, azaz a kötet szisztematikus munkát indított el. Másrészt mindez a pécsi 
püspökség hittudományi főiskoláján működő intézet munkájának köszönhető, azaz tulajdonkép-
pen Vanyó Tihamér elvét megvalósítva az egyházmegyétől indul ki. Végül a kötet a szöveget jegy-
zetekkel és bevezetéssel közli, mely utóbbiban a szerkesztők az adatok egy bizonyos szempontból 
való összegzésére is vállalkoztak. Ezt tették továbbá az általuk 2009. április 2-3-án Pécsett ren-
dezett Katolikus megújulás és a barokk reorganizáció Magyarországon, különös tekintettel a Du-



nántúlra (1700-1740) című konferencián tartott előadásukban is (Gőzsy Zoltán - Varga Szabolcs: 
Kontinuitás és reorganizáció a pécsi egyházmegye plébániahálózatában 1700-1740 között), amely-
nek szerkesztett változata a konferencia tanulmánykötetében hamarosan napvilágot lát, jelentő-
sen kiegészített variánsa pedig éppen e szám hasábjain olvasható. 

A kötetben közölt vizitációs jegyzőkönyv a Berényi Zsigmond püspöki helynök, majd pécsi 
püspök által 1738-ban és 1742-ben folytatott látogatás során keletkezett, eredeti kézirata a Pécsi 
Püspöki Levéltárban, mikrofilmmásolata a Magyar Országos Levéltárban található. A munka során 
a szerkesztők mindkettőt felhasználták, és a forrás egészét latin nyelven kiadták. Sajnos maga a 
jegyzőkönyv eredetileg nem a teljes egyházmegyére készült el, hiányzik belőle Pécs városa, a Drá-
ván túli területek, Tolna megye nagy része, a pécsváradi apátság birtokai és az Ormánság. így 
összesen 40 anyaegyházat érint, amelyek akkor filiáikkal együtt 225 településre terjedtek ki. 

Az egyes plébániákra vonatkozó részek viszonylag egységes struktúra szerint készültek, kö-
szönhetően a vizsgálathoz előre megadott szempontoknak. A helynév és lokalizáció után a templom 
épülete, tételesen felsorolt felszerelése, a plébánia jövedelmei, majd a lokális egyházi személyi állo-
mány (plébános, iskolamester, egyházfi, gondnok) bemutatása szerepel, a plébánosnál neve, vég-
zettsége, nyelvtudása, a rendelkezésére álló könyvek, ritkábban tevékenységének minősége, közös-
séghez való viszonya feltüntetésével, valamint jövedelmeinek számbavételével. Ezt követően a kö-
zösségre vonatkozó adatokat ismerteti: lélekszám, vallási, etnikai összetétel, erkölcsi magatartás, 
ünnepek megtartása, templomba járás intenzitása. Végül megnevezi a helyi birtokost és a bába sze-
mélyét. Az egyes plébániákat füiáik hasonló rend szerinti bemutatása követi, sőt a jegyzőkönyv az 
adott plébánia területén lévő más felekezetű falvak vagy vegyes lakosságú települések nem katoli-
kus közösségeinek leírását is hozza. A kötet így a katolikus lakosságon kívül a terület református, 
evangélikus és ortodox népességére vonatkozóan is értékes adatokat szolgáltat. 

A plébániák és filiáik helyneveivel tagolt szöveg a vegyesen szövegkritikai és tartalmi láb-
jegyzetekkel együtt 272 összefüggő nyomtatott oldalra terjed ki. A kiadás a tartalmi hűséget te-
kintette céljának, így a személy- és helyneveknél alkalmazott abszolút betűhű átírás mellett a 
pontatlanul vagy következetlenül írt helyeket javította és egységesítette, mégpedig a változtatá-
sok jegyzetekben történő feltüntetésével. A latin nyelvű forráskiadvány lektora Tóth Gergely, az 
MTA Történettudományi Intézetének munkatársa volt. 

A kötet bevezetője tömör, de átfogó bemutatást ad a vizitáció fogalmáról és a katolikus meg-
újulásban betöltött szerepéről, továbbá magyarországi historiográfiájáról. Ezután a konkrét vizitá-
ciót megelőző, a térségről készült világi összeírásokat veszi számba, az 1687-ben és 1695-1696-ban 
a kamara részéről végzett összeírásoktól az 1711. évi háziadó-összeíráson át a Cassa parochoi'um 
felállításakor a Helytartótanács rendeletére 1733-ban lefolytatott vizsgálat során készült forrásig, 
valamint a pécsi püspöki birtokállomány reorganizációja és a világi nagybirtok újjászervezése so-
rán keletkezett statisztikai jellegű iratokig. Majd az 1738. és 1742. év nyarán két lépésben lezaj-
lott látogatás körülményeit, benne Berényi Zsigmond konkrét szerepét ismerteti, kiegészítve a 
jegyzőkönyv összeállításának szempontjaival. Ezt egy még tömörebb alfejezet követi, amelyben a 
szövegből kirajzolódó lokális egyházi társadalmi struktúra elemzésével a szerkesztők a lehetséges 
szempontok egyike alapján a kiadott adatsor rövid értelmezését végezték el. Ennek legfontosabb 
témakörei a személyi állomány szerepe, a plébánosi tisztség betöltése és a pozícióval járó jövede-
lem, a papok nyelvtudása, végül a megyében alkalmazott alsópapság állományának változása a 
pécsi szeminárium felállítása után. Mindezek után a szöveg forrásértékéről és a közreadás módjá-
ról szerepel egy-egy néhány bekezdésre terjedő szakasz. 

A munka használatát nagyban megkönnyítik a forrás után található segédletek. Az egyik 
ilyen a téma sajátos szókincsének magyar megfelelőit, a szövegben szereplő fogalmak, kifejezések, 
szóösszetételek magyarázatait, valamint a mértékegységek és pénznemek azonosításait tartalma-
zó syllabus. Ezzel a szerkesztők több más segédkönyv rendszeres felütését spórolják meg az olva-
sónak. Az angol, német és horvát nyelvű rezümék a kötetet a nemzetközi tudományosság haszná-
latára is teljes mértékben alkalmassá teszik. A kötet kereshetőségét megkönnyítő helynévmutató 
előnye pedig az, hogy az egyes települések más helyeknél található említéseire is felhívja a figyel-
met. Ez a mutató ugyanakkor némileg megnehezíti a helyzetet akkor, ha az olvasó magáról az 
adott helységről szóló szakaszt keresi. Részletes, plébániák és filiáik szintjén összeállított tarta-
lomjegyzék ugyanis nincs csatolva. Az adatok könnyebb kiaknázhatóságát szintén elősegítette 
volna egy személynévmutató, esetleg tárgymutató is, amelyek által a szöveghez konkrét kérdé-
sekkel közelítő kutató munkája még kevésbé vált volna időigényessé. Reméljük, hogy a sorozat to-
vábbi kötetei esetében lehetőség lesz ezek elkészítésére. 



Összességében nagy elégedettséggel forgathatjuk a megjelent munkát, annál is inkább, mi-
vel a 18. századi vizitációk kiadása még mindig meglehetősen kezdeti stádiumban van. Pécs pél-
dáját tehát érdemes lesz másutt is követni. Örömteli, hogy az egyházi kezelésű főiskola példát 
mutat tudományos műhely kialakításában és eredményes működtetésében. Tagjainak a benne fo-
lyó munka lehetőséget ad kutatói tevékenységük minél teljesebb kibontakoztatására, a magyar 
egyháztörténet és a kapcsolódó megannyi tudományág pedig sokat profitál ebből. Őszintén remél-
jük, hogy a jövőben minél több hasonló műhely alakul. 

Siptár Dániel 

VALLOMÁSOK A HOLTAK HÁZÁBÓL 
Ujszászy István volt vezérőrnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ 

hajdani vezetőjének az AVH fogságában írott feljegyzései. 
Szerk.: Haraszti György. 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára - Corvina. Bp. 2007. 664 o. 

Találónak tekinthető a kötet Dosztojevszkij regényeit idéző címadása. „Főhőse" nem szibé-
riai fogság emlékeit örökítette meg, de a szovjet hadifogolytábort már megjárta, amikor papírra 
vetette vallomásait. Ujszászy István vezérőrnagy a 20. század fontos történelmi eseményei — Ma-
gyarország második világháborús szerepvállalása, a szövetséges hatalmakkal folytatott fegyver-
szüneti tárgyalások, stb. — tanúja, résztvevője, diplomáciai szolgálatot is teljesített hírszerző, 
kémelhárító tiszt volt, feljegyzései ezért nagy érdeklődésre tarthatnak számot. Katonai, politikai 
pályafutása mellett azonban sokak figyelmét inkább magánélete keltette fel: a korszak legismer-
tebb színésznője, Karády Katalin volt a barátnője (egyes adatok szerint menyasszonya). 

Ujszászy István 1939 májusa és 1942 augusztusa között a hírszerző és kémelhárító osztály, 
ezt követően pedig 1944 áprilisáig az újonnan létrehozott Államvédelmi Központ vezetője volt. 
Magyarország 1944. március 19-ei megszállása után áprilistól német fogságba, június 7-étől ma-
gyar vizsgálati fogságba majd védőőrizetbe került. Felmentő ítélete — 1944. október 12. — után 
hamarosan újra menekülni kényszerült, a nyilas éra idején bujkált, végül 1945 februárjában szov-
jet fogságba esett. A Szovjetunióból 1948. augusztus 18-án hazaadták Magyarországra, ahol már 
ÁVH fogsága első hónapjában, szeptember 19-éig füzetekbe rótta a kötetben közölt feljegyzések 
nagy részét. 1948 végétől viszont csak egymásnak ellentmondó legenda-változatok szólnak továb-
bi sorsáról. Nem tudjuk, mikor, hol, milyen körülmények között halt meg. 

A volt kémfőnök iratai tehát izgalmas olvasmánynak ígérkeznek, hiszen ő lehetett a leg-
főbb titok tudója. Valószínű, hogy ez így is volt, de a kötetben közölt források ezt nem tükrözik -
pontosabban nem úgy tükrözik, ahogyan sokan várják. Nem hull le lepel olyan titokról, mint a 
kassai bombázás, nincs reveláció-érzetünk az 1944 őszi kiugrási kísérlet kudarcáról olvasva, egy-
némely dolgot illetően mégis újabb fénypászma vetül egy-egy háborús eseményre, mozzanatra. 
Ujszászy ugyanis nem spontán módon látott hozzá „emlékeinek" rögzítéséhez: néhány hónapos 
német és magyar, majd több évig tartó szovjet rabság után, az ÁVH őrizetében, mások által meg-
határozott témákban készítette — illetve egészítette ki egyre-másra — feljegyzéseit. írás közben 
is aligha feledkezhetett meg arról, hogy sorsa, jövője bizonytalan. 

Ujszászy Istvánnak korábban hivatásából adódóan, 1945 februárjától pedig közvetlen ta-
pasztalatai alapján is voltak ismeretei a sztálini rendszerről, nem lehettek illúziói, amikor 1948 
nyarán Rákosi Mátyás vezetésével Magyarországon nekiláttak a szovjet rendszer hű adaptálásá-
nak. Nem tudhatjuk, mit ígértek neki, miben reménykedett-reménykedhetett. Fennmaradt jegy-
zetei arról tanúskodnak, hogy készségesen együttműködött kihallgatóival. Rendkívüli helyzetben 
volt: azoknak a fogságában, akik hivatali szolgálata évtizedeiben számára ellenségek voltak. 

A fogságban keletkezett iratok terjedelme a vélekedés szerint 7-17 füzetnyi lehet: a kötet-
ben közölt hétnek az anyaga ismert. 1948. decemberi levelében maga a szerző a 17. sorszámút 
említette. A részletesebben kidolgozott, terjedelmesebb iratokban Ujszászy a hivatását, a 2. vkf. 
osztályának és az Államvédelmi Központnak a felépítését, módszereit, működését mutat ta be. Is-
mertette a kémkedés, a kémelhárítás kulisszatitkait, az ügynökhálózatokat, véleményt mondott a 
Horthy-korszak katonai és politikai elitjéről és bizonyos fontos eseményeiről: az 1938-39 évek 
változásairól; a hadba lépésről, a fegyverszüneti tárgyalásokról, a kiugrási kísérletről. A kötet az 
említettek mellett tartalmaz néhány, a szerzőnek tulajdonított, vagy feltételezően tőle származó 



dokumentumok alapján készített iratot is. Ezek közül a legfontosabb Ujszászynak a szovjet fog-
ságban tett, a nürnbergi törvényszék elé beterjesztett nyilatkozata (melynek részletei szerepel-
nek a kötetben), és a neki tulajdonított, 1948. december 10-ei levél, mely az utolsó híradás tőle. 
Utóbbit Fekete Ivánként, a feljegyzésekben is használt álnéven írta alá, és — a kötet közreadói 
szerint — Péter Gábornak címezte. Sorai arról tanúskodnak, hogy teljes bizonytalanságban volt 
jövőjét illetően, illetve — egy selyem nyakkendőt köszönve fogva tartójának —, talán sejtette, 
hogy mi várhat rá. 

Ujszászy István már 1944-es német fogsága idején tett vallomást, utalása szerint ekkor ön-
életírást is kellett készítenie, de utóbbi ez idáig nem került elő. A Szovjetunióban írott feljegyzé-
sei közül a legismertebb az említett, a nürnbergi perben is felhasznált leírása a magyar hadba lé-
pés körülményeiről. A feltételezések szerint Ujszászynak több vallomása lappanghat még orosz 
levéltárakban, esetleg újságokban is. Az ismételt vallomástétel miatt 1948-ban a szerzőnek bizo-
nyos témák megfogalmazásakor már rutinja lehetett, ráadásul némelyiket ekkor is több változat-
ban kellett elkészítenie, így elképzelhető, hogy a lappangó tíz füzet is tartalmaz már ismert része-
ket. A kézirat sorsát a történelmi események is befolyásolták, mert 1956 után a tények manipulá-
lásához, a felelősség áthárításhoz használták fel azokat: a hét ismert füzet tartalmát — keletke-
zésükhöz képest majd egy évtizeddel később — 1957 áprilisában kezdték legépelni. 

Mivel az írások tematikáját a kihallgatok kérdései, tartalmát a szerző félelmei-várakozásai 
befolyásolhatták, semmiképpen nem tekinthetjük őket spontán megnyilvánulásoknak - sőt, több-
szörösen manipulált véleményként kell kezelnünk azokat. így sok esetben azok tekinthetők a leg-
fontosabb tényeknek, melyeket a szerző elhallgat, vagy azt kell észrevennünk, hogyan alakítja át, 
csoportosítja azokat - hiszen Ujszászynak az információszerzés és a dezinformálás volt a szakmá-
ja. Feljegyzéseinek forrásértékét tehát sokszor nem a bennük foglaltak adják: inkább azt kell 
megfejteni, mit miért írt le, vagy hallgatott el. A források tanulmányozásakor tekintettel kell len-
ni arra is, hogy az iratok — bár információkkal, adatokkal zsúfoltak — de számos tévedést, elírást 
is tartalmaznak. 

Ujszászy feljegyzés-hagyatéka nem hagyományos visszaemlékezés, műfajilag nem illeszthe-
tő a más titkosszolgálati vezetőktől származó memoárok sorába. Andorka Rudolf például egykorú 
naplót írt, Hennyey Gusztáv és Kádár Gyula memoárt, de míg előbbi emigrációban, az utóbbi itt-
hon keletkezett. Lényeges, hogy a napló nem a nyilvánosság számára készül, a memoárt viszont 
publikációs szándékkal írja szerzője, s az éppen adott „környező világ" elvárásai szerint is szelek-
tál a tények között, eszerint fegyelmezi — vagy éppen engedi szabadjára — memóriáját. Ugyan-
akkor, amikor a napló és az emlékirat szerzőjének is van bizonyos cselekvési szabadsága, Uj-
szászynak nem volt, őrizet alatt, létbizonytalanságban írta vallomásait. Nyilván nem állt szándé-
kában ártani magának, de talán másoknak sem - bár e témában írása helyenként mutat rokonsá-
got a memoárokkal. Elfogult, egyoldalú megjegyzéseket tesz például Bartha Károly volt honvédel-
mi miniszterre vagy Jány Gusztávra, a 2. magyar hadsereg — ekkor már kivégzett — parancsno-
kára. Ezzel együtt érdekes a kötetet szerkesztő Haraszti György észrevétele arról, hogy mit is ka-
punk kézhez: „Némi pátosszal ezek az írások inkább vallomások a túlélésért, semmint objektív 
feljegyzések, így a szöveg forrásértéke, valóságtartalma alaposan megkérdőjelezhető." Azt gondol-
hatnánk, hogy innentől nincs tovább: miért vizsgálnánk olyan szöveget, amelynek ennyire bi-
zonytalan a forrásértéke? Laikusok számára ez a legkézenfekvőbb kérdés. A dokumentumok 
azonban a körülményektől és a szerző szándékától is függetlenné tudnak válni. Más tények, for-
rások tükrében, azokkal összehasonlítva kell vizsgálni az olvasottakat, és mint említettük: a leg-
izgalmasabb kérdések közé tartozik, hogy mit miért állít vagy hallgat el a szerző. Ennél is lénye-
gesebb, hogy a forrás nem csupán arra a korszakra vonatkozóan tartalmazhat fontos információ-
kat, amelyről szól - hanem arról is, amelyikben keletkezett. 

Ujszászy motivációi között — úgy tűnik — a félelem és a közléskényszer mégiscsak egy-
mást inspirálták. Annál is inkább, mert az először kiszabott penzumok a szűkebb értelemben vett 
szakmájára vonatkoztak. De eltérően a memoáríróktól nem — vagy legalábbis csak kivételesen — 
használhatott „segédleteket". A kivétel valószínűsíthetően a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi 
Központ újraírására vonatkozott. Másodszori nekifutásra ezek segítségével készített egy olyan 
részletes „feltáró analízist" — beleértve ebbe az említett szervek ezer főre rúgó, külföldre is ki-
terjedő informátori hálózatának lejegyzését is —, ami aligha tartható fejben. 

Miközben a vezető titkos-szolga írásaival mintegy „oktatási segédanyagot" állított össze 
megrendelői számára, saját magát nem adta ki. Továbbra is nehéz képet alkotni személyiségéről, 



gondolkodásmódjáról. Sem határozott politikusi arcélt, sem értelmiségi karakter t nem tükröznek 
szófordulatai, mondatfűzései. 

A szóba kerülő témák közül fontos többlet-információkat várhatnánk például a magyar 
hadba lépés körülményeivel kapcsolatban. Szovjet fogságban tett nyilatkozatának részletei alap-
ján — nem véletlenül — ismerős kép bontakozik ki. Vázolta egyrészt a német és a magyar kato-
nai vezetés közötti „információáramlást", nyilvánvalóvá téve, hogy a magyar vezérkar tisztában 
volt a Jugoszláviával és a Szovjetunióval kapcsolatos német támadási tervekkel, legfeljebb azok 
pontos időzítését nem tudták „bemérni". A magyar szerepvállalásra vonatkozóan idézte a magyar 
Honvéd Vezérkar főnökét: „Werth erre azt válaszolta, hogy elvileg egyetért Halderrel, de felhívja 
figyelmét arra, hogy a magyar hadsereg, felszerelés, fegyverzet híján, teljesen alkalmatlan arra, 
hogy harcba szálljon Szovjet-Oroszországgal. Azt kérte tehát, hogy Németország vállalja Magyar-
ország felfegyverzését." Ez különösen Werth 1941. május-júniusi, a miniszterelnöknek benyújtott 
— hadba lépést szorgalmazó — memorandumai miatt fontos, mert alig több, mint fél évvel koráb-
bi vélemény. Ujszászy állítása szerint maga Werth Henrik informálta őt az 1940. őszi-téli ma-
gyar-német tárgyalásokról. Ebben olyan súlyos állítások is vannak, amelyeknek más forrásokban 
nincs nyoma: „A háborúban való részvétele fejében, kompenzáció gyanánt, Magyarország terüle-
teket kap majd Oroszország és Jugoszlávia területeiből: a hajdani galíciai hercegséget és az egész 
területet, amely a Kárpátok lábától egészen a Dnyeszterig terjed." Itt erősödik a gyanú, hogy a 
körülmények is vezették Ujszászy tollát, még akkor is, ha az átlagosnál több információval ren-
delkezett a német háborús tervekre vonatkozóan. A Jugoszlávia elleni támadással kapcsolatban, 
de már a Szovjetunió elleni háborúra utalva Ujszászy egy nyilvánvaló visszavetítést tesz: Werth 
állítólag 1940 decemberében „sejtetni engedte" hogy a magyar részvételre legalább a Kárpát-cso-
port VIII. hadtestét mozgósítva kerül majd sor. 

A Szovjetunió elleni hadba lépést kiváltó kassai bombázás provokációs tervét Ujszászy val-
lomása alapján ismertették Nürnbergben. Felmerülhet a kérdés, hogy mi az oka annak, hogy 
nemcsak az 1945 utáni Magyarországon, hanem az emigránsok körében is nagyon gyorsan elfo-
gadták azt az elképzelést, hogy német, esetleg német-magyar együttműködéssel végrehajtott pro-
vokációról volt szó. Hiszen 1941 júniusában jóformán senki nem kételkedett abban, hogy szovjet 
gépek voltak a támadók, 1944-ből viszont már van olyan forrás, amely a német közreműködést 
feltételezi. Valószínű, hogy ez a verzió itthon a háború egyre biztosabbá váló kimenetele, majd a 
vereség hatására vert gyökeret, és azért vált sokáig „hivatalos" változattá, mert alkalmas volt a 
Horthy-korszak lejáratásra. Az emigráció körében azért tar that ta magát ez a nézet, mert így a 
németekre volt hárítható a hadba lépés felelőssége (mások mellett például maga Horthy Miklós 
vagy Barcza György is ezt a változatot közli emlékiratában). Vallomása szerint Ujszászy is meg 
volt győződve arról, hogy szovjet felségjelű német gépek voltak a támadók, csak a magyar propa-
ganda igyekezett elhitetni, hogy szovjet támadás történt - esetleg szlovák pilóták részvételével. 
(A másik erre vonatkozó forrás, Bárczy István népbírósági tanúvallomása szerint cseh pilóták le-
hettek.) 

Zorija tábornok Ujszászy vallomásának ismertetésekor azt közölte Nürnbergben, hogy bir-
tokukban van egy olyan irat, ami bizonyítja, hogy Magyarország háborús részvételére vonatkozó 
döntés már 1941 júniusa előtt megszületett. Ez Ruszkiczay-Rüdiger Imre vallomása lenne, amely-
ben a honvédelmi miniszter helyettese közli, hogy 1941 májusában már utasítást kapott arra, 
hogy biztosítsa a kárpátaljai csapatok ellátását, valamint hogy egy titkos összejövetelen Werth 
Henriknél bejelentették volna a küszöbön álló német támadást a Szovjetunió ellen. Mivel azon-
ban ekkor már folyt a német hadosztályok felvonulása a szovjet határra, nagy fantázia nem kel-
lett ehhez a kijelentéshez. 

Ujszászynak a háborús szereplésre vonatkozó, magyar fogságban írott vallomása a Szovjet-
unióban keletkezett szöveghez képest is elnagyoltabb. Mindenesetre megtalálhatjuk benne az is-
mert „Krúdy-legendát" Kassa bombázásáról, s a felelősséget szinte teljes egészében Bárdossy 
László miniszterelnökre hárító leírást a hadba lépés körülményeiről. Valószínű, hogy ez a vallo-
más volt az egyik alapja a máig kiirthatatlanul élő német-magyar összeesküvés-elméletnek, és az 
esetleges szlovák közreműködőkről vallott elképzeléseknek is. A másik forrása ennek a történet-
nek Bárczy Istvántól származik, aki az 1941. június 26-ai minisztertanácson a jegyzőkönyv veze-
tője volt, és tanúként több alkalommal kihallgatták Bárdossy László népbírósági perében. Ez 
azért fontos, mert a fejezethez tartozó 38. lábjegyzetben téves hivatkozás van, mely szerint 1941. 
június 26-án a Legfelső Honvédelmi Tanács (LHT) ülésezett, ahol Náray Antal volt a jegyző-
könyvvezető, és visszaemlékezésének 43-58. oldalán közli a forrást. A jelzett oldalakon azonban 



az 1941. április 1-jei LHT ülésének a jegyzőkönyve szerepel, a Szovjetunió elleni hadba lépéssel 
kapcsolatos forrás nem. A jünius 26-ai minisztertanácsi ülésről hiteles jegyzőkönyv nem maradt 
fenn, mindkét változat „stilizált," az egyik Bárdossy, a másik Bárczy által utóbb megváltoztatott, 
kiegészített szöveggel. 

Ujszászynak az 1942-es évre vonatkozó leírása megerősíti eddigi ismereteinket a 2. magyar 
hadsereg alkalmazásával kapcsolatban: a magyar politikai és katonai vezetés nem tudta, hogy 
melyik frontszakaszon, mennyi ideig, milyen feladatra alkalmazzák a németek a magyar katoná-
kat, és fegyverzetük kiegészítését sem foglalták írásos megállapodásba, a megígért hadianyag pe-
dig csak részben érkezett meg. 

A feljegyzéseknek fontos része a tábori csendőrség nyomozó osztályának felállításáról szóló 
fejezet, mert a köztudatba kevéssé beépült tényeket tartalmaz: „1942/43-ban egyre szaporodott a 
honvédség alakulataiból a szökések száma, a sorozások alól való kibúvás, szabadságolások túllé-
pése. Szovjet-Oroszországból rablott tárgyak, élelmiszerek engedély nélkül való hazaszállítása." -
írta Ujszászy. Emiatt állították fel a tábori csendőrnyomozó osztályt, melynek egyik feladata „a 
keleti arcvonalon rablott tárgyak hazaszállításának és értékesítésének ellenőrzése, illetve meg-
akadályozása" - volt. Hihetnénk, hogy ezt is sugalmazásra írta, logikus is lenne - ha nem volná-
nak egyéb források, melyek megerősítik, hogy volt ilyen. (Az Ujszászy által is említett Cseh Kál-
mán ügyében már a háború közepette eljárás indult.) 

A kötetben szereplő, Horthy István halálával kapcsolatos leírás majdnem mindenben el-
lentmond az özvegy memoárjában állítottaknak. Ujszászy szerint nem volt boldog a házasságuk, 
és Horthy István ivott az utolsó bevetését megelőző estén. Mindezt Szabó László vezérőrnagyra 
hivatkozva állítja (aki e napokban nem tartózkodott a kormányzó-helyettes környezetében). Azt 
viszont — szemben a fentiekkel —, hogy Horthy István 1942. augusztus 19-én este már nem fo-
gyasztott alkoholt, és nem ünnepelte a névnapját (amit egyébként decemberben tartott), nemcsak 
az özvegy állítja — aki éppen a halálát megelőző napokban látogatta meg a férjét —, hanem több 
szemtanú is megerősíti. (Megjegyzendő, hogy a kötet közreadói két alkalommal is úgy említik 
Horthy Istvánné emlékiratát, mint igen részletes, illetve adatgazdag kútfőt. Megítélésem szerint 
azonban az apologetikus és helyenként kifejezetten naiv memoár csak erős forráskritikával hasz-
nálható.) 

A legérdekesebbnek ígérkező fejezetek közé tartozik Ujszászynak a Horthy Miklóssal és 
Kállay Miklóssal való kapcsolatát tárgyaló néhány oldal. Horthyról ismert tényeket közöl: példá-
ul, hogy a szomszédos népek közül a szerbeket becsülte, vagy hogy nem volt hajlandó kapcsolatba 
lépni a szovjetekkel, mert a legnagyobb veszélyt a bolsevizmusban látta. Kállay Miklós miniszter-
elnökről többet ír, főként az angolszászokkal 1943 nyarán folytatott különbéke-tapogatózásokra 
térve ki, de ú j információt itt sem találunk. Aki pedig a „bulvárhíreket" keresné a kötetben, az ne 
reménykedjék a „Horthy általam ismert női viszonyai" fejezetcím láttán se. Bármifajta kommen-
tálás nélkül olvasható néhány név, köztük az ismert színésznő, Bajor Gizi, vagy a kormányzó me-
nyének mostohaanyja, Edelsheim-Gyulai Lipótné Rothkugel Ella. Maga a tény érdemel figyelmet, 
mert Horthy személyét — még inkább korabeli imázsát — illetően alig látott napvilágot effajta 
forrás. Inkább ejtheti gondolkodóba az olvasót Horthy kormányzói s tátusát is érintő azon kitéte-
le, miszerint „a legfőbb hadúr" — legalábbis 1944-ben — már szenilis volt. 

Ugyancsak eltöprenghetünk a korabeli ügynökármádia több címszó alatt visszatérő — 
mondhatni parttalan — számbavételéről. Azért több címszó alatt, mert látnivaló, hogy e tárgy-
körben fogva tartói rigorózusan noszogatták Ujszászyt. A listák alapján joggal gondolhatnánk, 
hogy a Horthy-korszakban (is) „mindenki jelentett ," mindazonáltal hiba lenne visszavetíteni az 
akkori időkre a közelmúlt ügynökvadászatának „közéleti társasjátékát". Ujszászy — a kötet köz-
readói szerint — tudatosan keverte össze a hivatalos és a társadalmi kapcsolatokat a szűkebben 
vett ügynöki tevékenységgel, esetenként mindennapos társasági kontextusokat nyilvánítva an-
nak. Ezen a ponton elsőre ellentmondani látszik egymásnak két — a szövegek tanulmányozása 
során adódó — előfeltevés: a titkosszolga készségesen működik együtt őrzőivel, de hát szakmájá-
nak mégis egyik alaptétele — szükség esetén — a konfabulálás. Első — rövidebb — listája után is 
visszatérően faggatják e tárgykörben, s ennek megfelelően gyarapszik a füzetlapokon a hálózatok-
hoz tartozóként feltüntetettek köre. Aligha az egykori hálókocsi-kalauzok, konzumhölgyek, éjsza-
kai lokálok mixerei érdekelték elsősorban Péter Gábor cégét. Sokkal inkább azok, akik aktuálisan 
— 1948-ban — lehettek számukra „érdekesek", főként kompromittálási célzattal. így gyarapo-
dott azután a politikusok, diplomaták, neves értelmiségiek listája, az ekkoriban legismertebb szí-
nészek hosszú névsoráról már nem is beszélve. Az persze a korszak köztörténetéből tudható, 



hogy például a Demokrata Néppárt vezetője, Barankovics István nem e névsorba kerülés miatt 
kényszerült nem sokkal később emigrációba — ő se, más se nagyon tudott Ujszászy hazakerülésé-
ről —, mindazonáltal ez előhúzható kartotékadattá válhatott volna, ha marad, egy ellene indított 
eljárásban. Izgalmas kémtörténetekre sem lelhetünk a feljegyzésekben. Jószerével az egyetlen 
annak leírása, hogy prágai szolgálata során miként próbálták magát Ujszászyt „beszervezni", 
majd ennek meghiúsulása nyomán legalább kompromittálni, de az előadott történet még bulvár-
lapokban is legfeljebb „kis színes" lehetne, s nem „szenzációs sztori". 

Szigorlatozó történészhallgatók se e kötetből készüljenek legújabb kori vizsgáikra, mert bi-
zonyos események pontatlanul szerepelnek Ujszászynál. Az 1938 őszi és 1939 tavaszi időszak fel-
idézése során arról ír, hogy 1938-ban Kánya Kálmán külügyminiszter a bledi tárgyalásokról érke-
zett Kielbe. A két esemény időben egybeesett: a Bakách-Bessenyey György belgrádi magyar követ 
által folytatott bledi tárgyalás — a kisantant államainak képviselőivel — 1938. augusztus 21-23. 
között zajlott, 22-én írták alá a megállapodást, míg a Horthy Miklós vezette magyar delegáció — 
melynek Kánya Kálmán is tagja volt — 1938. augusztus 20-án éjjel indult Kielbe, és 29-éig tartóz-
kodott Németországban. Az itteni tárgyalások — szemben Ujszászy állításával — eredménytele-
nül zárultak: Hitler fegyveres kezdeményező szerepet szánt volna Magyarországnak Csehszlová-
kia feldarabolásában, a magyar politikusok ezt a haderő elégtelen voltára hivatkozva elutasítot-
ták - magukra haragítva ezzel a Führer t . 

Más források is megerősítik viszont azt az Ujszászynál is terítékre kerülő kérdést, ami 
Észak-Erdély visszacsatolásáról szól: „Erdélyt ellepték az anyaországból betelepített hivatalno-
kok, tisztek: az úgynevezett 'ejtőernyősök.'" Emiatt meglehetős feszültség keletkezett az anyaor-
szágból vezényelt — az ottani viszonyokat kevéssé ismerő — tisztviselők, és a helyi magyarság 
között. Ez utóbbiak azt várták, hogy közülük kerülhetnek számosan (újra) kisebb-nagyobb stallu-
mokba. 

Ujszászy feljegyzéseinek kiadására rendkívül alapos előkészítő munkálatok után került sor. 
A hihetetlenül pontos, terjedelmes jegyzetapparátus és a mellékletek, hivatkozások tényanyaga 
gyakorlatilag a korszak kézikönyvévé teszi a kötetet. Az iratok keletkezéséről és sorsáról — elő-
kerüléséről és csonkaságának okairól — Haraszti György, a kötet szerkesztője nyújt pontos, ala-
pos, „tényfeltáró" beszámolót. Ezen források — levéltárba kerülésük előtt — nem kevésbé kalan-
dos utat jártak be az újabb kori titkosszolgálatok irattár-labirintusaiban, mint amilyet a füzetek 
Fekete Ivánra titkosított nevű szerzője mondhat magáénak. Utóbbiról, Ujszászy Istvánról Kovács 
Zoltán András rajzol — helyenként terjengős — pályaképet; számos eleme azután megismétlődik 
Szita Szabolcs rövidebb esszéiben is. Ezek egyfelől a vezérőrnagy Karády Katalinnal való kapcso-
latának felelevenítésére, másfelől utolsó — immár fogolyéveinek — rekonstruálására tesznek kí-
sérletet. 

A feljegyzésekben említetteknek arcot adni próbáló — időnként — terjedelmes életrajzok 
kapcsán azonban néhány kétely is felmerülhet az olvasóban. Az egyik kérdés, hogy szükséges-e a 
címek, rangok, nemesi előnevek, sőt helyenként (például a csak Horthy Istvánné életrajzában, 
lábjegyzetben megemlített édesanyja esetében) négy keresztnév felsorolása. Előbbi ugyan a kor 
rangkórságát visszamenőlegesen is jelzi, de inkább zavaró, mint informatív. A másik probléma, 
hogy miközben a legtöbb életrajz igen részletes, néhány feltűnően hiányos maradt - például 
Szálasi Ferencnek sem jut több néhány sornál. Több politikus, így például Imrédy Béla pályafutá-
sának a bemutatása — ismét csak a neki szánt bő terjedelemhez képest — meglehetősen egyolda-
lú. Ahhoz képest pedig, hogy az összes főtiszti rangú szereplőről részletező életrajzot olvasha-
tunk, Bayor (Bajor) Ferenc tábornok pályafutásának bemutatása a háború kezdetén véget ér. Ki-
maradt 1940-es reaktiválása, szatmárnémeti és újvidéki városparancsnoki beosztása, valamint az 
is, hogy sikkasztásért és más ügyekért bíróság elé állították és 1942-ben börtönbüntetésre ítélték. 
(Utóbbi tényeket maga Ujszászy említi.) Némileg következetlen az is, hogy Acsay László életrajza 
szerepel a kötetben, de Acsay Lászlóné Székely Lujzáról nincs adat. Ó közvetítő szerepet játszott 
a kiugrási kísérlet előkészítése során Ujszászy és Kovács Imre között, és egyéb összefüggésekben 
is többször felbukkan neve a kötetben. Szerencsésebb lett volna az életrajzokat, pályaképeket 
egységesíteni: az ismertebb személyiségekét rövidebben közölni, és csak az Ujszászy szempontjá-
ból fontosabb, kevésbé ismert szereplőkét részletezni. 

A kötet végére érve úgy tűnik, hogy a történet félbeszakadt és nem fejeződött be. Nemcsak 
a tárgyi információk tekintetében marad beteljesületlen a titkokat és a titkok nyitját kereső vára-
kozás. Még nagyobb a hiányérzet a feljegyzéseket készítő „portréját" illetően, mert Ujszászy alak-
ja továbbra is homályban marad. Számos adalék van persze Horthy rendszerének háborús lépése-



iről, s — áttételesen — még inkább arról, hogy milyen szűklátókörűén célirányos kérdésekkel 
volt képtelen ezt is „felderíteni" a kommunista Államvédelmi Hatóság. Ujszászy István e kötet ál-
tal sem lett karakteresebb arcélű figura. Maradt a magyar kiadású világháborús díva (Karády Ka-
talin) környezetében fel-fel tűnő — majdhogynem jellegtelen — fantomnak. Vagy csak — igazán 
profi kémfőnök módjára — továbbra is ügyesen rejtőzködik? 

Pihurik Judit 

Tóth Agnes 

HAZATÉRTEK 
A németországi kitelepítésből visszatért magyarországi németek megpróbáltatásainak 

emlékezete 
Gondolat Kiadó, Bp., 2008. 375 o. 

A második világháború alatti és 1945 utáni népmozgások (németek szovjet kényszermunká-
ra vitelének, magyarországi kiűzésének, a bukovinai székelyek letelepítésének, a magyar menekül-
tek befogadásának, a földreformmal összefüggő belső telepítéseknek, az ún. csehszlovák-magyar la-
kosságcsere lebonyolításának) kutatása terén az elmúlt néhány évtizedben komoly eredményeket 
mutatott fel a magyar történettudomány, mégsem mondhatni, hogy maradéktalanul válaszolt min-
den megválaszolható kérdésre. Általánosságban igaz, hogy elsősorban a politikatörténeti, intéz-
ménytörténeti megközelítés volt az uralkodó, a társadalomtörténeti kérdések, a személyes történe-
lem nem igazán érdekelte a kutatókat. Az egyéni sorsok bemutatása és elemzése jó esetben megma-
radt a helytörténeti monográfiák keretei között. 

Tóth Ágnes történész pályakezdőként előbb a hazai német nemzetiség második világhábo-
rú utáni kitelepítésével foglalkozott behatóan, majd kutatásait a többi nációra is kiterjesztette. 
Jelenkorkutatóként az 1956-os forradalom és szabadságharc történetével és a magyarországi 
nemzeti-etnikai kisebbségek 21. századi helyzetével is behatóan foglalkozott. Legújabb munkájá-
ban egy eddig teljesen elhanyagolt terület feltárására rendhagyó módon vállalkozott. A kitelepítés 
elöl megszökött, a kitelepített, de visszaszökött és a legálisan visszatelepülő németek egy csoport-
jával készített mélyinterjúk tartalomelemzése alapján mutatja be magyarországi németség egy tö-
redékét érintő fontos társadalmi jelenséget, annak hátterét. 

A kötet első fejezetében vázolja a németek kitelepítésének bel- és külpolitikai összefüggése-
it, a kitelepítés végrehajtásának jellemzőit, jogszabályi változásait egészen 1950-ig, a német nem-
zetiség egyenjogúságának deklarálásáig. Áttekintéséből kiderül, hogy a magyar kormány 1945. 
december 22-i ülésén, amikor a hazai németek kitelepítésének előkészítéséről tárgyalt, a potsda-
mi határozatok ismeretében elfogadta a kollektív felelősségre vonás elvén alapuló rendeletet, 
amelynek nyomán a következő év elején megkezdődtek, s megszakításokkal 1948. június 15-ig 
folytatódtak a kitelepítések, amelyek az eredeti célt ugyan nem érték el, de jelentősen megváltoz-
tatták a nemzetiségi arányokat. A szerző a korábbi feldolgozásokkal szemben határozottan állást 
foglal a Szövetséges Ellenőrző Bizottság jelenléte miatt korlátozottan szuverén magyar kormány 
felelőssége mellett, s kimondja, hogy „a magyar politikai erők a kitelepítést nemcsak elfogadták, 
de maguk is törekedtek erre. A kitelepítendők körét pedig oly módon igyekeztek meghatározni, 
hogy az a „körülmények" szerint alakítható legyen. A kollektív bűnösség elvét — elsősorban a 
szomszéd országokban élő magyarság miatt — formálisan elutasították, ugyanakkor a német ki-
sebbségi közösséggel szemben alkalmazták. Felelősség terheli a magyar kormányokat azért is, 
mert nem jártak el egyértelműen, nem tették nyilvánvalóvá sem a magyar társadalomban, sem a 
nemzetközi közvélemény számára, hogy mi az, amit saját elhatározásukból, s mi az, amit a Szö-
vetséges Ellenőrző Bizottság nyomására tesznek." (15.) Elemzéséből kitűnik, hogy a magyar poli-
tikai elit éppúgy a homogén nemzetállam megteremtésére tett kísérletet, mint Közép-Európa 
többi állama. Éppen ezért nemzetiségpolitikájukban is több volt a hasonlóság, mint az eltérés. 

A kitelepítések eredményeképpen — a hivatalos magyar adatok szerint — mintegy 50.000 
németet telepítettek át Németország szovjet, 116.000 németet pedig az amerikai megszállási öve-
zetébe. A nyugatra menekült 40-45.000 némettel együtt mintegy felére, 230.000 főre csökkent a 
hazai németek létszáma. A visszaszököttek számát a szerző mintegy 8-10.000 főre becsüli, ami a 
kitelepítettek 5-6%-át tette ki. Többségük illegálisan tért vissza. Óket az idegenrendészeti szer-



vek — határőrség, a határrendőrség, illetve a politikai rendőrség — alkalmazottai a „visszaszö-
köttek", „visszaszivárgók", „visszatérők" megnevezéssel látták el a hivatalos iratokban. A kitele-
pítés első, 1946. január-júniusi szakaszát szabályozó miniszterelnöki rendelet még nem fosztotta 
meg a kitelepítetteket magyar állampolgárságuktól, amelyet egy újabb rendelettel korrigáltak, s 
hatályát a már korábban kitelepítettekre is kiterjesztették. A jogfosztást tovább fokozta az 1947. 
augusztus 31-én kiadott 10515/1947. sz. kormányrendelet, amelynek következtében már a név-
jegyzékre felvettek, lakóhelyüket rendőrhatósági engedély nélkül elhagyók is elvesztették magyar 
állampolgárságukat. Az őket bújtatok legrosszabb esetben ötévi börtönre számíthattak. 

A visszaszököttekkel a hatóságok az általános toloncolási eljárás szabályai szerint jár tak el. 
A eljárás rendjét a belügyminisztérium alá tartozó Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Ha-
tóság (KEOKH) szabályozta. Őrizetbe vétel, a Budapesti Fogház, idegenrendészeti eljárás, majd 
kitoloncolás várt a jogsértőkre. A sváb községekben egymást érték a razziák, amelyeknek egyik 
célja az illegálisan Magyarországon tartózkodók felderítése volt. A belügyminiszter a közigazgatá-
si és rendészeti szervek út ján próbálta megakadályozni a visszaszökéseket, de nem járt sikerrel, 
amiben része volt annak, hogy a két szakág között nem volt információcsere, hiányzott a kölcsö-
nös tájékoztatás. Ami nem volt véletlen, mert 1946 októberétől a Magyar Államrendőrség Állam-
védelmi Osztálya (ÁVO), majd jogutódja, a Kádár János belügyminisztersége kezdetén, 1948 szep-
temberében létrehozott BM Államvédelmi Hatóság (ÁVH) Péter Gáborral az élén önálló hatalmi 
szervezetté vált, s kifejezetten pártpolitikai érdekeket szolgált. A nemkívánatos illegális határfor-
galomnak a nyugati határszakaszon a műszaki határzár kiépítése vetett véget. 

A kitoloncolás sem ment simán, mivel toloncolási egyezmény híján az osztrák hatóságok 
gyakran visszaküldték a határon a magyar hatóságok által illegálisan „átküldött" személyeket. 
Az eljárás ellen a budapesti osztrák nagykövetség 1948 végén hivatalosan is tiltakozott. A szerző 
által gondosan összegyűjtött kitoloncolási statisztika szerint az ÁVH Határőrség parancsnoksága 
1950 májusáig folytatta a Központi Internálótáborból átvett németek kitoloncolását. A németek 
jogkorlátozó intézkedéseket feloldó, őket egyenjogú magyar állampolgároknak elismerő 84/1950. 
sz. minisztertanácsi rendelet nyomán ekkor már — főként családegyesítési céllal — a kitelepítet-
tek legálisan is hazatelepülhettek, illetve a szovjet hadifogságból hazatérők hasonló céllal áttele-
pülhettek az NDK-ba. 

A második fejezetben a kutatás célját, módszertanát és eredményeit ismerjük meg. A szer-
ző a kutatás középpontjába a társadalmi integráció-dezintegráció kérdéseit állította, s az oral 
history módszerével összeállított élettörténeteket, mint „egymás mellett létező valóságok lenyo-
matait", az egyén „személyes és társadalmi identitásának szimbolikus manifesztációjaként, saját 
társadalomtörténeteként" értelmezte (63-64.). A társadalmi változásokat az egyén optikáján át 
feltáró megközelítésmódnak a 12-15 millió németet érintő háborús népességmozgásnak Németor-
szágban könyvtárnyi irodalma van, Magyarországon azonban a legutóbbi időkig alig foglalkoztak a 
„megélt történelem" megismerésével. Tóth Ágnes könyve az első, amely a kitelepített, de visszatért 
németek beilleszkedésének, identitásának társadalomtörténetét rendszerszemlélettel, elemző módon 
tárja fel. 

A 2005-2006-ban készült 46 interjúban a készítők (Balassa Szilvia, Fuchs Sandra, Hargitai 
Dorottya és Szabó Tünde) hét, egymással szorosan összefüggő kérdéscsoportra kerestek részletes 
választ az 1917-1942 között született, a kitelepítésről és visszatérésről személyes élményeket 
őrző interjúalanyokról, akiknek életkora 64-89 év közt mozgott, átlagéletkora pedig 75 év volt a 
felmérés befejezése idején. Az interjúalanyok születés szerint 6 megye (Bács-Kiskun, Baranya, 
Békés, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna) 21 települését képviselték, kétharmaduk Baranya me-
gye 10 településének egyikén született. Mindegyikük elvégezte a hat elemit, 39%-uk a középisko-
lát, egyikük pedig egyetemi diplomát szerzett, így képzettségük messze meghaladta az adott kor-
csoport átlagát. Közülük a második világháború u tán 24 eltartott (22 tanuló és 2 háztartásbeli), 
19 pedig foglalkoztatott volt (16 földműves, 2 iparos, 1 asztalos, 1 kőműves). A 16 földműves kö-
zül 7-en maradtak nyugdíjas korukig a mezőgazdaságban, a tanulók közül csak 4-én lettek föld-
művesek. A kitelepítés idején túlnyomó többségük közepes vagy jó anyagi viszonyok között élt. 
Névmagyarosításra 1945 előtt az állami alkalmazottak, 1945 után a kitelepítést elkerülni kívá-
nók, majd a hazatérők körében a beilleszkedés megkönnyítése végett került sor. Hasonló célt szol-
gált a vegyes házasság (magyarokkal), ami 13 családban fordult elő, s összefüggött azzal, hogy fel-
vidéki magyarokat telepítettek a kitelepítettek helyére. 

Bár a szerző hangsúlyozza, hogy az interjúkból összeállított kétféle (személyes és tartalmi) 
adattáblán lévő adatállomány a hagyományos statisztikai elemzés szerint nem tekinthető repre-



zentatívnak, mégis úgy látja, hogy a „tartalomelemzés áttekinthetősége mellett a kérdezettek jel-
lemzőinek statisztikai összesítése is hasznos lehet válaszaik, magatartásuk megértése szempont-
jából." (69.) 

Az élettörténeti elbeszélésekből az identitás, integráció, háború, kitelepítés, németországi 
tartózkodás, visszaszokás, reintegráció jelenségét ismerjük meg közelebbről. A tematikus elemzés 
rámutat arra, hogy a kitelepítettek az elűzetést sorsszerű, t raumatikus élményként, kollektív 
büntetésként élték meg, s beilleszkedésüket nehezítette, hogy a köztük lévő „kulturális távolság" 
miatt a befogadó közeg is idegennek tekintette, s megbélyegezte őket. A többségében katolikus 
emlékezők evangélikus környezetbe kerültek, nem ismerték az irodalmi német nyelvet, földönfu-
tónak és kiszolgáltatottnak érezték magukat. Ezért többségük egy éven belül visszatért. Visszaté-
résüket rendszerint több okkal magyarázták, amelyek közül a legmeghatározóbbnak a család-
egyesítést tekintették. Egyes falvak esetében (pl. Nagynyárád, Feked, Lippó) megfigyelhető volt, 
hogy a kitelepítettek „közös stratégiájává vált a hazatérés" (146.): kisebb csoportokban indultak 
útnak, s kísérelték meg az illegális határátlépést. Az illegálisan visszatérő 43 személy egy részét 
már a határon elfogták, a többiek a településeken megtartott razziákon kerültek a hatóságok lá-
tókörébe. A belügyi szervek 1946-ban még közvetlenül a határról kitoloncolták a hazatérőket, 
akik néhány nap múltán ismét visszaszöktek Ausztriából. Később a határon vagy belföldön elfo-
gottakat kihallgatás és a budapesti toloncházban való fogva tartás után toloncolták ki. „A magyar 
belügyi hatóságok a kitelepítések 1948. júniusi felfüggesztését követően a kitoloncolásokat jogi 
szabályozás hiányában illegálisan végezték." (148.) 

A visszatérők beilleszkedését eredeti lakóhelyükön többnyire személyes kapcsolataik, köz-
vetlen hozzátartozóik, rokonaik segítették. A beilleszkedéshez a razziák előli bujkáláson, munka-
vállaláson, az itthon-tartózkodás legalizálásán át vezetett az út. Az élettörténetekben többféle 
túlélési stratégia figyelhető meg: voltak, akik a szűkebb-tágabb környezet támogatását élvezve, 
míg mások személytelenségüket őrizve, majorságokban, üzemekben, bányákban vállaltak mun-
kát. Szinte a nulláról kellett újraépíteniük az egzisztenciájukat. A visszaemlékezésekben a re-
integráció több szakaszból állt: a megkapaszkodást a hazaszökéstől a legalizációig, az ötvenes 
évek elejéig tartó időszak jelentette; a hatvanas évek elejéig sor kerülhetett „az elhagyott tér 
tényleges birtokbavételére" (157.), házaik visszavásárlására. Az erőszakos kollektivizálás miatt 
sokan a nagyvárosok ipari üzemeiben kerestek munkát. Bár rövidebb-hosszabb ideig hátrányos 
megkülönböztetésnek voltak kitéve, sikeresen integrálódtak a modernizálódó magyarországi tár-
sadalomba. 

A kötet harmadik, Egymás mellett létező valóságok c. záró fejezetét válogatott interjúk zár-
ják. A szerkesztett és rövidített, de az élőbeszéd jellegzetességeit megtartó 19 interjúból 19 család 
kálváriáját ismerhetjük meg közelebbről úgy, ahogy azt az érintett interjúalanyok átélték, s ahogy 
az élmények, események hat évtized távlatából a személyes emlékezeten átszűrődtek. Közülük 
egy németkéri (Tolna vm.) és egy szigetújfalui (Pest vm.) családot telepítettek át 1946-ban, ők 
Németország amerikai megszállási övezetébe kerültek, onnan szöktek haza. A többiek — túlnyo-
mórészt Baranya megyeiek, öt esetben nagynyárádiak — 1947-ben, a kitelepítések második hullá-
mában már Kelet-Németországba, Drezda és Lipcse környékére kerültek, ahonnan három-négy 
határt átlépve, kalandos úton kerültek haza. A hazatéréssel nem zárult le szökésük története, hi-
szen a magyar állampolgárság megszerzéséig akár egy évet is bujkálniuk kellett az éjszakai ellen-
őrzéseket, razziákat tartó hatóságok elöl. Az elbeszélésekből kitűnik, hogy 1950-ben a jogegyenlő-
ség kinyilvánítása után is hátrányos megkülönböztetésben volt részük. Nehezebben, s nem kép-
zettségüknek megfelelően tudtak elhelyezkedni, anyanyelvüket nyilvánosan nem használhatták, 
a sorköteles fiatalokat rendszerint csak munkaszolgálatra hívták be, stb. Új egzisztenciát szívós 
munkával tudtak teremteni, ezért idős korukban büszkén emlékeztek vissza a megtett életútra. 

Tóth Ágnes úttörő munkája az első társadalomtörténeti aspektusú összefoglalása a ma-
gyarországi német nemzetiség egy jellegzetes csoportja második világháború utáni hányattatásá-
nak, útkeresésének, amely mintegy indikátorként muta t ta be a nehezen befogadó német és a még 
nehezebben visszafogadó, átalakulóban lévő magyar társadalom állapotát, belső feszültségeit, 
korlátait. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy legalább ilyen fontos lenne, ha a megkezdett 
kutatás — amennyire ez még egyáltalán lehetséges — a Németországban élő kitelepítettek, illet-
ve Magyarországon maradt német nemzetiségiek élettörténeteire is kiterjedne. 

Hudi József 
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A WEHRMACHT URALMA 
Német katonai megszállás és a helyi lakosság a Sziovjetunióban 1941-1944 

A Wehrmachtnak, a Harmadik Birodalom „véderejének" a nemzetiszocialista rezsim bűntette-
iben betöltött szerepe a Szovjetunió elleni háború során hosszú ideig nem volt része a nyilvános dis-
kurzusnak Németországban. A történettudományban ugyanakkor az 1960-es évek második felétől 
ezt a kérdést már neves szakemberek, mint Andreas Hillgruber érintették (vö. Hitlers Strategie. 
Politik und Kriegführung. Frankfurt a. M. 1965). A levéltári forrásokon alapuló, „modern" kutatások 
a Wehrmacht működéséről, különösen a német megszállási politika vonatkozásában azonban csak 
lassan, az 1970-es évektől kezdve bontakoztak ki. Sajátos módon egy a nagyközönség és a szakembe-
rek körében — bár más-más szempontból — nagy feltűnést keltett kezdeményezés, a hamburgi 
Institut für Sozialforschung 1995-ben létrehozott vándorkiállítása a „Wehrmacht bűneiről" indította 
el a történeti kutatások újabb, máig tartó hullámát. A témát feldolgozók hosszú sorából külön ki-
emelném itt Christian Streit (vö. Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegs-
gefangenen 1941-1945. Bonn 1978/1997) és Christian Gerlach (vö. Kalkulierte Morde. Die deutsche 
Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weissrussland 1941 bis 1944. Hamburg 1999) munkásságát. 

A legújabb korral foglalkozó legjelentősebb német kutatóintézet, a müncheni és berlini szék-
helyű Institut für Zeitgeschichte, az 1990-es évek közepén indította útjára a „Wehrmacht a nemze-
tiszocialista diktatúrában" című kutatási programot, amelynek részeként készült el Dieter Pohl 
alábbiakban tárgyalandó könyve, egyben a szerző 2007-ben megvédett habilitációs dolgozata. 

Pohl a maga nemében egyedülálló munkát végzett, mivel első ízben dolgozta fel monografi-
kus szinten a német hadsereg 1941 és 1944 közötti tevékenységét a Szovjetunió megszállt terüle-
tein. Szinte átláthatatlan mennyiségű német és nemzetközi szakirodalom értő feldolgozásán túl 
hatalmas forrásanyagot használt a szerző, amelynek során jól kamatoztathatta orosz és ukrán 
nyelvtudását, ezzel kiemelkedve a német nyelvterületen jelentkező szerzők sorából. 

A szerző tizenkét egymásra épülő fejezetben tárgyalja a szovjet területeken létrehozott né-
met katonai megszállási rendszer minden lényeges mozzanatát. Elöljáróban hangsúlyozandó, 
hogy alcímének megfelelően a könyv témája a mindenkori frontvonal, a mintegy 20 km mélységű 
„operációs terület" mögötti megszállási terület, amelyet az ún. mögöttes hadsereg- és haderő-pa-
rancsnokságok igazgattak. Ez a legnagyobb kiterjedésében — 1943 őszéig — mintegy egymillió 
négyzetkilométernyi terület Leningrád, Sztálingrád és a Krím között háromszög alakban helyez-
kedett el. Nyugati irányban ehhez csatlakoztak az Alfred Rosenberg vezette Keleti Megszállt Te-
rületek Birodalmi Minisztériuma által irányított „civil" birodalmi komisszariátusok, amelyekben 
természetesen jelen voltak az egyes Wehrmacht-parancsnokságok is. 

Pohl részletesen és differenciáltan elemzi a már 1941 tavasza óta készülő okkupációs terve-
ket, a katonai megszállás struktúráját, a civil lakossággal való bánásmódot, a Wehrmacht és a la-
kosság viszonyát az első hónapokban. Részletesen kitér az erőszak eszkalációjára 1941 tele és 
1942 tavasza között, bemutatja az élelmezési politikát, a hadifoglyok tömeges halálának körülmé-
nyeit, a zsidók és más „alacsonyabb rendű" etnikumok elleni népirtást. Vizsgálja a partizánok 
(„banditák") ellen viselt harcot, a lakosság kényszermunkára hurcolását, végül a Wehrmacht ál-
tal elkövetett bűnöket a visszavonulás során. 

A szerző alapkövetkeztetése egyértelmű: a Wehrmacht a Szovjetunió ellen indított háború 
első napjától kezdve a nemzetiszocialista erőszak-politika meghatározó végrehajtója volt; részben 
saját hatáskörben, részben a megsemmisítő intézkedéseket elsősorban megvalósító SS és az irá-
nyítása alá tartozó bevetési csoportok (Einsatzgruppen) támogatása által. 

A tárgyalt munka több, a témával kapcsolatos közkeletű vagy újabban hangoztatott tézist 
is energikusan cáfol. így cáfolja azt az apologetikus állítást, amely — az említett Wehrmacht-
kiállítást is érintve — azt hangoztatja, hogy a német haderő által kifejtett erőszak a német hadi-



foglyok, illetve civilek ellen az NKVD, a szovjet hadsereg és a partizánok által elkövetett kegyet-
lenkedésekre adott válasz volt csupán. Pohl viszont azt bizonyítja, hogy a legfelsőbb hadvezetés 
már a tervezés stádiumában politikai-ideológiai premisszaként kezelte a keleti „élettér" megtisz-
títását. Ugyanakkor alsóbb szinteken számos esetben a helyi parancsnok személyén múlt, hogy 
milyen méreteket öltöttek az emberiesség és a nemzetközi jog ellen elkövetett bűntet tek (pl. a 
hírhedt komisszár-parancs végrehajtása terén). Szintén elterjedt az a vélekedés, hogy a katonai 
és a „civil" megszállási övezetek közül az előbbiben kevesebb embertelenséget követtek el. A szer-
ző szerint kétségtelen, hogy a Rosenberg nevével fémjelzett ún. „balti maffia" által uralt „keleti" 
minisztériumot erőteljesebben áthatotta a nemzetiszocialista faji ideológia, mint a katonai veze-
tést, és ez meghatározott módon érvényesült az általuk igazgatott megszállási területeken, de a 
gyakorlatban a kizsákmányolás, az elnyomás és a megsemmisítés terén a kétféle zóna alig külön-
bözött egymástól. 

Pohl könyvének, habár a vállalkozás nagyságához mérten viszonylag kis terjedelmű (szűk 
400 oldal), több tartalmi és módszertani erőssége van. Első helyen dicsérhető, hogy a Harmadik 
Birodalom kutatását eddig jellemző merev különválasztás helyett a Wehrmacht működését nem 
kizárólag vagy elsősorban hadtörténeti szempontból közelíti meg, hanem a megszállási tevékeny-
ség talán kevésbé látványos, de a Szovjetunió elleni hadjárat esetében eminens jelentőségű kato-
nai és „civil" elemzése által. A szerző differenciált látásmódjának köszönhetően a kötet szenvedő 
„főszereplője", a szovjet uralom alól náci megszállás alá került polgári lakosság (mintegy 55-65 
millió ember) szociológiai, etnikai, politikai sokszínűségében jelenik meg, annál is inkább, mivel 
ez a különbségtétel a megszállók szemszögéből is (fokozódó) jelentőséggel bírt. Pohl elemzésének 
további értékelendő sajátossága, hogy a német megszállási gyakorlatot komparatív módon is vizs-
gálja, kiemelkedően a katonai szövetségesek, mindenekelőtt az olasz, a román és a magyar hadse-
reg okkupációs gyakorlatával összevetve. (Magyar vonatkozásban a szerző elsősorban Ungváry 
Krisztián munkáira támaszkodik.) A németek által gyakorolt repressziós politika ezek szerint 
egyértelműen szisztematikusabb és erősebben a faji ideológia által meghatározott volt. 

Ugyanakkor Pohl hangsúlyozza, a Wehrmacht számára komoly „célkonfliktust" okozott, hogy 
egyidejűleg legalább két, egymásnak ellentmondó stratégiai követelménynek próbált eleget tenni: 
egyrészt — politikai-ideológiai elvárások mentén — a lakosság és a gazdasági források gátlástalan ki-
zsákmányolását kellett elősegítenie saját és a birodalom céljaira, másrészt a hátország nyugalmát 
kellett biztosítania az operatív hadműveletek zavartalan végrehajtása érdekében. A helyzet 1943 
nyarán-őszén éleződött ki különösen, amikor a Vörös Hadsereg offenzívája miatt a németek 
visszavonulásra kényszerültek és a megszállási rezsimet feladva a lakosságot tömegesen igyekez-
tek erőszakkal evakuálni, a tömeggyilkosságokig menő brutalitással. 

A német megszállás civil (ill. fegyvertelen) áldozatainak számát a szovjet oldalon összessé-
gében mintegy kétmillió főre becsüli a szerző, megállapítva, hogy a veszteség nem egyedül, de je-
lentős részben (ha közvetve is) a Wehrmacht számlájára írandó. 

Pohl könyve német alapossággal megírt munka, amelyben csupán néhány hiányosságot, il-
letve hibát vélünk felfedezni. Bár a szerző alapvető megállapításként többször is hangsúlyozza, 
hogy a szovjet területek gazdasági kizsákmányolása a német megszállási politika középpontjában 
állt, illetve az élelmezési helyzet alakulása mind stratégiai, mind politikai szempontból kulcsfon-
tosságú volt, a témával foglalkozó, VII. sz. fejezet (183-200. o.) a könyv egyik legrövidebb és vi-
szonylag gyengébb része. Sajnálatos módon nem kapunk információt arról — mindazonáltal vél-
hetően a hozzáférhető források hiányossága miatt —, hogy a katonai igazgatás alatt állt területen 
hozzávetőleg mekkora volt az éhhalált szenvedett lakosok száma vagy aránya. Szintén pontosabb 
adatok hiányában csupán annyit tudunk meg a szovjet hadifoglyokkal foglalkozó, VIII. sz. fejezet-
ből (201-242. o.), hogy a német katonai megszállás alatti területen az elfogott és átmenő-, ill. 
törzslágerekbe zárt vöröskatonák közül „százezrek" haltak meg. (A szakirodalom mintegy 2,8-3 
millió főre teszi a német fogságban elhunyt szovjet hadifoglyok teljes számát - vö. 240. o.) Vélhe-
tően elírás, hogy a Wehrmacht főszállásmestere, a katonai megszállási igazgatás tulajdonképpeni 
feje, Eduard Wagner nem tüzérségi, hanem gyalogsági tábornokként tűnik fel (93. o.). A német 
szerzőnek a magyar köztörténetben való kevésbé jártasságát mutat ja viszont, hogy állítása sze-
rint Horthy Miklós verte le a Tanácsköztársaságot, éspedig 1920-ban (82. o.), valamint hogy az 
1938. évi annexiók óta létezett rövid ideig a közös magyar-szovjet határ (81. o.). 

Talán szemléleti kérdés és a hasonló német szakkönyvekben nem is szokásos, de kevésnek 
tart juk a képes ábrázolásokat. Csupán alig két tucatnyi fénykép szerepel a kötetben, amelyek 
többsége protokolláris arcképfotó, illetve tipikusnak tekinthető eseményfotó. (Kivételként említ-



jük Karl v. Roques tábornok nürnbergi fogolyképét [333. o.], illetve a Bajor Állami Könyvtár Fotó-
tárának datálatlan felvételét, amelyen német katona épp egy civil személyt üt puskatussal, fog-
lyul ejtett vöröskatonák szeme láttára (203. o.) A mindössze két darab térkép viszont (a mögöttes 
parancsnokságok helyzetéről, ill. a Középső Hadseregcsoport mögötti terület beosztási rendjéről) 
egyértelműen kevés egy ilyen tematikájú könyvben; hiányoljuk például a különböző típusú hadi-
fogolytáborok lokalizációjának bemutatását. 

Annál inkább üdvözlendő, hogy a kötet a személy- és helynévmutató mellett az operációs 
területen bevetett egységek és felállított szolgálati helyek regiszterét is tartalmazza. Mivel a szer-
ző a hadtörténeti irodalomban használatos korabeli rövidítéseket alkalmazza, nélkülözhetetlen 
ennek jegyzéke, bár a nem német anyanyelvű olvasónak így is marad szótározni valója. 

Összességében Dieter Pohl könyve egy széles forrásbázison nyugvó, multiperspektivikus és 
kiegyensúlyozott látásmódú elemzés, amely alapműként szolgálhat a második világháború tár-
gyalt aspektusainak tanulmányozásához. 

Dömötörfi Tibor 

Tim Geiger 
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AT LANTI STÁK GAULLISTÁK ELLEN 
Külpolitikai konfliktus és pártonbelüli hatalmi harc a CDU/CSU-ban 1958-1969. 

Tanulmányok a nemzetközi történelemhez. 20. k. 

Tim Geiger, a müncheni/berlini Institut für Zeitgeschichte tudományos munkatársa „Atlan-
tiker gegen Gaullisten" c. könyve 2005-ben a freiburgi egyetemen megvédett disszertációjának (té-
mavezetője Prof. Dr. Ulrich Herbert) átdolgozott és rövidített változata. A mű Nyugat-Németország 
külpolitikai irányvonaláról folytatott meghatározó vitával, nevezetesen Bonnak két fő szövetségesé-
hez, Franciaországhoz és az Amerikai Egyesült Államokhoz fűződő, 1958 és 1969 közötti viszonyá-
val foglalkozik. Az NSZK 1960-as évekbeli történetét megelőzően, majd azt követően több jelentős 
külpolitikai vita zajlott. így elsősorban az 1950-es években a nyugati integrációról, az 1970-es esz-
tendőkben az ún. keleti szerződésekről, a NATO kettős határozatról az 1980-as években, valamint 
Nyugat- és Kelet-Németország egyesülésének módjáról 1989-1990-ben, és az USA Irak-politikájának 
megítéléséről, végül a 2003. évi iraki USA-intervencióról. Ezekkel a vitákkal szemben a „gaullisták" 
(azaz Párizshoz fűződő szorosabb kapcsolatok hívei, illetve a nyugat-európai amerikai hegemónia el-
lenzői) és az „atlantisták" (azaz nyugat-német-amerikai kapcsolatok, illetve a transzatlanti véderő-
höz fűződő szorosabb elsőbbségi viszony szószólói) közötti konfliktusban a frontvonal lényegében 
véve nem a párthatárok mentén húzódott, hanem elsősorban a pártokon belül, megosztva a Keresz-
ténydemokrata Uniót (CDU), illetve a (bajor) Keresztényszociális Uniót (CSU), valamint a ke-
resztény-kozervatív szövetségi kormányokat. 

Geiger műve, mely az ez idáig „kibogozhatatlan problémakötegének (Klaus Hildebrand) 
tartott témáról készített első átfogó monográfia, főleg német, de francia és amerikai — publikált 
és publikálatlan — rendkívül széles és megbízható forrásbázisra, valamint korabeli (politikai) iro-
dalomra és egykorú tanúkkal folyatott beszélgetésekre épül. Geiger könyve bevezetőjében részle-
tes betekintést nyújt a vonatkozó szakirodalomba, illetve áttekintést ad a kutatások állásáról. Ki-
jelöli továbbá a téma alapproblémáit és központi kérdéseit, különös tekintettel a Nyugat-Német-
ország-Franciaország-Amerikai Egyesült Államok hármas kapcsolatára és a fiatal bonni köztár-
saság keresztény-konzervatív táborának helyzetére (11-28.) A szerző itt előzetesen utal arra, 
hogy az összeütközések során természetesen nem a „vagy Párizs, vagy Washington" kérdésről 
volt, illetve lehetett szó, hanem csupán a „nyugati tábor"-ba teljesen integrált Nyugat-Németor-
szág külpolitikai prioritásairól. A viták mögött azonban végül az USA, illetve Franciaország meg-
bízhatóságának eltérő megítélése húzódott, mégpedig biztonságpolitikai szempontból.. Amíg az 



„atlantisták", megkérdőjelezve Franciaország és Charles de Gaulle szövetségi hűségét, messze-
menően az USA iránt tápláltak bizalmat, és a Washingtonhoz fűződő különleges biztonságpoliti-
kai kapcsolat mellett álltak ki („atlanti Európa", a Nyugat egysége), addig a „gaullisták" egyér-
telműen kétségbe vonták az Egyesült Államok megbízhatóságát, és vissza kívánták szorítani an-
nak európai hegemóniáját („európai Európa") és szoros és erős együttműködést szorgalmaztak 
Franciaországgal. Ezen álláspont mögött végül is az USA-val egyenrangú kontinentális Európa 
koncepciója húzódott meg, mely Európának fő hatalmai Franciaország és Nyugat-Németország 
lennének („Karoling-Európa"). 

A mű első részében a szerző az Adenauer-éra utolsó szakaszában lezajlott vitákat elemzi 
(29-232. p.). Geiger itt főleg az uniópártok-beli gaullisták és atlantisták közötti konfliktus ideológiai 
gyökereit kutatja, majd pedig ezek feltárása után a külpolitikai fejleményeket (mindenekelőtt a Ber-
lin* és Kuba-válságot, és az ezeket követő politikai feszültséget), valamint azokat az 1958-tól kezdődő 
belpolitikai folyamatokat (elsősorban az uniópártok válságát a késő-Adenauer időszakban) vizsgálja, 
melyek a CDU/CSU-n belül „táptalajt" nyújtottak az összeütközésekre. A szerző egyrészt tisztázza a 
konfliktus „belső magjá"-t képező a „történelmi", mindenekelőtt konfesszionális (katolikusok kontra 
protestánsok) és regionális-tradicionális különbségeket (történelmi, „nyugati" orientálódás Francia-
ország felé, főleg Bajorország részéről, szemben az észak-német tergerparti tartományok atlanti irá-
nyultságával), valamint a politika differenciált értelmezését (erős nemzetállam a de Gaulle-féle pater-
nalista hatalomgyakorlással szemben a szupranacionális/nemzet feletti, antiautoritárius szemlélet-
móddal). Másrészt ismerteti Adenauer belátható időn belüli utódlása körül hatalmi- és személyi-poli-
tikai rivalizálásokat. Geiger az összeütközés „külső" előjelét az amerikaiaknak az 1958 és 1962 közöt-
ti válságok idején viselt halogató magatartásában látja, amely az USA szövetségesi politikájának meg-
bízhatóságáról folyó vitákat kirobbantotta. Mindezek a tényezők eredményezték végül is a „gaullisták" 
Konrad Adeanuer, Franz Josef Strauß és Karl Theodor Freiherr von und zu Guttenberg körüli — túl-
nyomórészt katolikus — és az „atlantisták" — többnyire protestáns — Ludwig Erhard, Gerhard 
Schröder és Kai-Uwe von Hassel körül csoportosultak táborának a létrejöttét. A szerző ennek a háttér-
nek a felvázolását megelőzően a két pártunió-táboron belüli, az 1963-ban kötött Elysée-egyezmény és a 
(részleges) atomcsendegyezmény körül kirobbant nyílt konfliktussal foglalkozik. 

Geiger a mű második részében (233-472.) a Ludwig Erhard kancellársága (1963-1966) 
alatti ellentét fő szakaszát tárgyalja, midőn az uniópártokat a szétszakadás veszélye fenyegette. A 
szerző itt különböző intenzitású konfliktusokkal terhes időszakaszokat jelöl ki, és az összeütkö-
zés „kiéleződésé"-nek racionális és emocionális okait keresi, s eközben különböző nyugati politi-
kai témakörökre koncentrál. így az uniópártok Franciország- és Európa-politikájára, a biztonság-
és nukleáris politikára, valamint a Kelet- és Nyugat-Németország-politikára. A szerzőnek különö-
sen ebben a fejezetben sikerül a nyugat-német külpolitikára vonatkozó kutatások korábbi téziseit 
revideálni, és a párt- és diplomáciatörténet szoros egymásba fonódását világosan érzékeltetni. 
Geiger a konfliktusok nyílt kirobbanásáért és főleg azok — túlzott kiéleződéséért — kevésbé az 
objektív szempontokat, mint inkább az emocionális tényezőket, nevezetesen az ún. „utódlási har-
cokat", s személyi intrikákat teszi felelőssé. Ez utóbbiak között említhetők elsősorban Erhard 
kancellársága idején a Strauß és Schröder között folyt polémiák. Geiger ebben a részben részlete-
sen foglalkozik továbbá a két tábor, illetve kiemelkedő képviselőiknek a politikai helyzetével. 

A mű harmadik része (473-516.) a CDU/CSU és az SPD Nagy Koalíciójának az időszakát 
(1966-1969) tekinti át. Ebben Geiger a konfliktus lezárulását egy változó bel- és külpolitikai hely-
zettel a háttérben tárgyalja. Elsősorban annak a kérdésnek a vizsgálatára koncentrált, vajon a 
korábban oly heves konfliktus miért ért véget olyan gyorsan és egyszerűen. A szerző arra a követ-
keztetésre jut, hogy a CDU/CSU a belső konfliktusok lezárulása egyrészt meghatározó politikai 
főszereplőknek (Adenauer, De Gaulle, Schröder) a politika színpadáról történt letűnésére vezet-
hető vissza, másrészt pedig azoknak az új külpolitikai konfliktusvonalaknak a kialakulására, me-
lyek Willy Brandt kancellársága alatti „új keleti politika" előkészítésében és áthelyeződésében öl-
töttek testet. Az a ténynek az okai pedig, hogy a konfliktus lezárulásával az „atlantisták" kere-
kedtek felül — ebben teljesen egyetértünk a szerzővel — abban kereshetők, hogy az USA nem 
mondott le „fő szerepéről", azaz a Szovjetunióval szemben a nyugat-német biztonság garantálásá-
ról. Ezt Franciaország viszont semmiképpen sem fogadhatta el. (A „gaullisták" szempontjából 
ezen túlmenően különösen nagy hátrányt jelentett, hogy de Gaulle egyáltalában nem volt érde-
kelt egy nukleáris együttműködésben Nyugat-Németországgal és a megosztott Németország maj-
dani egyesülésében.) 



Geiger „Az 'atlantisták-gaullisták' összeütközéseinek helye az uniópártok és a Szövetségi 
Köztársaság történetében" c. részben (517-531. p.) összegzi végkövetkeztéseit, továbbá összefog-
lalja műve alapvető eredményeit, értékeli az egyes politikai szereplők szerepét és végül utal azok-
ra az alapkonstellációkra, melyek napjainkig kihatón meghatározzák a német-francia-amerikai 
viszonyt. Az olvasó tájékozódását egy rövidítésjegyzék, valamint egy személynévmutató könnyíti. 

Összességében megállapítható, hogy Geiger könyve széles forrásbázisra épülő, historiográ-
fiailag (úgy módszertanilag, mint tartalmilag) kitűnő, ámbár néha kissé vontatott stílusú, nehe-
zen olvasható alkotás. A szerzőnek sikerült minden kétséget kizáróan egy olyan munkát készíte-
nie, amely alapműnek tekinthető Szövetségi Köztársaság párt- és belpolitikájáról, a nyugat-né-
met külpolitikáról, továbbá a diplomácia- és politikatörténet összefonódásáról. Geigernek csupán 
azzal a megállapításával vitatkoznánk, mely szerint azt „atlantisták" és a „gaullisták" közötti po-
lémia a politikai kultúra radikális változását idézte elő és Nyugat-Németországban egy „modern 
médiademokráciá"-t hozott létre. (ld. erről még Ulrich Lappenküper ismertetését a könyvről a 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 2008. szeptember 10-i számában). Úgy véljük, hogy ebben más 
tényezők, mint pl. az 1960-as évek nemzetközileg orientált, autoritás-ellenes ifjúsági és diákláza-
dásai lényegesen nagyobb szerepet játszottak. 

Hogy a vizsgált téma a német külpolitikát illetően egészen napjainkig milyen alapvető je-
lentőségű, azt a szerző művének utolsó mondatában fejti ki: „A német politika nehéz, folyvást 
mérlegelendő feladata marad, hogy rátaláljon arra a kiegyensúlyozott középútra, amelyet mind 
Szövetségi Köztársaság alapvető európai érdekeinek, mindenekelőtt pedig a fancia szomszédhoz 
fűződő viszonyában, mind pedig a USA-val való szoros kapcsolataiban szem előtt kell tartania, s 
mely éppen az új kihívásokra és fenyegetésekre tekintettel az új nyugati értékközösség számára a 
jövőben is nélkülözhetetlen partner és szövetséges maradhat." (532.) 

Andreas Schmidt-Sweizer 

Stefano Bottoni 

TRANSILVANIA ROSSA 
Il comunismo romeno e la questione nazionale (1944-1965) 

Carocci editore, Roma, 2007.) 

VÖRÖS ERDÉLY 
A román kommunizmus és a nemzeti kérdés (1944-1965) 

Anyai ágon magyar származású — ezért irányunkban akár elfogultnak is feltüntethető — 
fiatal olasz történész (a bolognai egyetem kutatótanára) könyvét olaszul publikálva a nyugati ol-
vasókat célozta meg, ám munkája az eredeti román és magyar levéltári anyag vizsgálatának okán 
nem érdektelen a két közvetlenül érintett szakmai, esetleg a szélesebb közönség számára sem. A 
szerző elsődleges szakmai-történészi érdeme a levéltári dokumentáció feltárása és értékelése, a 
kapcsolódó szakirodalom nemzetközi horizontú (angolszász és egyéb nyugati, román és magyar, 
valamint szovjet-orosz forrásokból vett hivatkozások jelzésében) ismerete, nem utolsó sorban a 
mondanivaló szakavatott és aprólékos megformálása. 

A könyv arról szól, hogy a román kommunista rezsim miként kezelte 1944 és 1965 között a 
soknemzetiségű multikulturális Erdélyben a nemzeti kérdést, milyen nemzetiségi-kisebbségi politi-
kákat követett, ezen belül milyen félelmetes és embertelen rendőri, titkosszolgálati módszereket al-
kalmazott a Trianon óta elkezdett, a korábbi időkben már természetes demográfiai hullámtól gene-
rált románosodás mind teljesebb természetellenes kiteij esztése érdekében. A folyamatban kulcsszere-
pet betöltő hírhedt Securitate működésével kimerült a politikai elnyomás, a brutális fizikai erőszak-
tól sem visszariadó etnikai tisztogatás fogalma. Bottoni nem a titkosszolgálati kutatások divatjának 
hódol, vizsgálódásával kimutatja az állambiztonsági szolgálatok gyakorlatának alárendelését az irá-
nyító pártállami vezetés nemzetiségpolitikai stratégiájának, amely folytatása volt a történeti gyökerű 
nagyromán nacionalizmus kártevésének, egyben a „vörös" színt lejárató tevékenységének. 

Alaptételének premisszája az erdélyi problematika: mindenekelőtt az, hogy a terület „vita-
tott földdarab", amivé korunkban a Versailles-Trianon-i szerződéssel lett, s amihez, valamint 
1940. évi bécsi revíziójához egyébiránt 1944 táján bizonytalanul viszonyult a román politikát is 
évtizedekre meghatározó kommunista világközpont, Moszkva. Szimptomatikusak ebből a szem-
pontból olyan személyiségek tapogatózó elemzései és elgondolásai, mint Makszim Litvinové vagy 



Valter Románé, akik 1944-ben nem zárták ki Erdélynek, mint ütközőállamnak a létrehozását az 
1945 utáni időszakra szólóan (25.0.), (Bottoni egyfelől hivatkozik TV Volotkina, T. M. Iszlamov, T. A. 
Pokivajlova összeállítására (Transilvanskij vopros. Vengero-rumünszkij territorialnij spor i SzSzSzR, 
Moskva, 2000.), valamint V Tismaneau: Stalinism for All Seasons: A Political History of Romanian 
Communism, Berkeley, 2003. Azt viszont többek között Fülöp Mihály és Vincze Gábor közléseiből — 
Revízió vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről, 1945-1947, Budapest, 
1998. — tudja Bottoni és a mai közvélemény általában, hogy a hitlerista szövetségből való román ki-
ugrás 1944 augusztusában döntő jelentőségű volt Erdély sorsának meghatározásában; nem melléke-
sen közrejátszott ebben Besszarábia, mint szovjet-román viszonylatú „vitatott földdarab", szovjet an-
nexiója.) éppen azért, hogy a Trianon, majd a bécsi döntések keltette viszályoknak véget vessenek. 

A háború után stabilizált román állami és pártvezetésnek tehát jó oka volt feltételezni, 
hogy Erdély problémája újra és újra napirendre kerülhet, és hogy ennek legjobb ellenszere a terü-
let lehető legnagyobb mértékű elrománosítása. 

A külpolitikai, egyúttal román belpolitikai előfeltételek bemutatása után Bottoni bonckés 
alá veszi a nagyromán nacionalista irányvonal fejlődését, állomásait és adminisztratív (értsd első-
sorban politikai és titkosszolgálati) technikáit, melyek zömükben a legnépesebb nemzetiséget, a 
magyarságot sújtották, de nem kíméltek más etnikumokat sem: a kollektív háborús bűnösséggel 
vádolt szászokat-svábokat, a nem román mivoltú zsidókat, vagy a Tito-ellenes kampány idején a 
szerbeket. A diktatúra intézményesülésével 1949-53 között a politikai elnyomás áldozatává vál-
tak a korábbi román uralkodó osztályok tagjai, az uralkodó osztályba sorolt 10-12 hektáros pa-
rasztgazdák - függetlenül etnikai hovatartozásuktól. Sorsuk eltér a könyv tárgyától, a szerző a le-
tartóztatási és kényszermunkahelyi adatokkal „csak" illusztrálja a lakosság bő egy százalékára 
kiterjedő rendőri-adminisztratív brutalitást, figyelme a román-magyar viszonyra, a románosítási 
technikák szakaszaira koncentrál. Megkülönbözteti köztük a magyar autonómia nélküli integrá-
ció éveit (1945-52), az 1952-53-as periódust mint az autonómiával kombinált terroridőszakot, az 
1953-56 között gyakorolt „differenciált nemzetiségi politikákat". Külön fejezetet szentel a nyuga-
ti szakirodalomból (D. L. Hoffmann: Stalinist Values: The Cultural Norms of the Soviet Mo-
dernity, 1917-1941, Cornell University Press, 2003.) kölcsönzött terminológiával jelölt, Romániá-
ban is meghonosított „sztálini ökoszisztémának", ami a kor ideológiai konglomerátumára, a kol-
lektív rituálékra és viselkedési normákra, bennük a totalitárius modernitási elemekre és Oroszor-
szágban az 1917 előtti örökség töredékeinek Sztálin által megengedett konzisztens túlélésére 
utal. Hasonlóan és logikusan önálló fejezet foglalkozik az '56-os forradalom hatásaival, valamint a 
román kommunizmus kibontakozásával (1959-1965) (a szerző a kibontakozás helyett nem he-
lyénvalóan a „születés" kifejezést használja) a magyar autonómia felszámolásával. Ez utóbbival 
kapcsolatban nyomban megjegyezzük (a szerző kifejtéséből kiderül, hogy tudatában van ennek), a 
szóban forgó autonómia távolról sem ölelte fel a magyarság egészét, csak a Székelyföldre korláto-
zódott és ott is szüntelen ki volt téve a redukciónak. A szerző végül epilógusban foglalja össze a 
román nemzet-államiság koncepció irrealitásának teleologikus társadalmi tervezetét. 

A szerkezeti tagolást nem vitatva módszertani szempontból annyi észrevételt tehetünk, 
hogy az alapos és tartalmilag elismerhető kifejtésben sajátos kettősség — egy történeti és egy po-
litológiai csomópontképzés, maguk az egyes fejezetek ezek a csomópontok — figyelhető meg, ami 
folyamatosan megbontja a könyv történeti időrendjét; rákényszeríti a szerzőt, hogy ismételten 
visszatérjen lezártnak vagy kimerítettnek hitt témákhoz, melyek éppen a fejezetcímekben minő-
sített nemzetiségpolitikai eljárások. A kifogás módszertani jellegén túl főleg formailag jelez fenn-
tartásokat és nem a szerző csapongásaira, alapvetően a román nemzetiségpolitika eszközeinek — 
a differenciáltságnak és az autonómia-elvével való szembehelyezkedésnek — a változékonyságá-
ra, keveredésére, az autonómiát sorvasztó praktikáira vall, gyakorlatilag elkerülhetetlenül zakla-
tottá teszi a felkutatott anyag rendszerezését. 

A — nevezzük így — szerkezeti-szerkesztési diszkrepanciát a szerző igen érdekes, koráb-
ban ismeretlen, '56-os vonatkozású archívumi leletével példázhatjuk. A már említett Valter Ro-
man és a kétoldalú magyar-román kapcsolatok másik fontos alakja Aurel Malna§an budapesti 
küldetésben, '56 októberében találkoztak magyar pártvezetőkkel és benyomásaikról jelentést ké-
szítettek. A szerző ezt levéltári dokumentumként idézi, de mintegy „csattanó" gyanánt, miután 
leírja a helyzet politikai összefüggéseit, és miután 1957-ig bezárólag értékeli a forradalom romá-
niai visszhangját. Ezután tér rá a román küldötteknek a magyar vezetők körében tapasztalt „ro-
mánellenes érzelmeiről" szóló beszámolójára. Szerintük tárgyalópartnereik Erdély ügyében „in-
korrekt álláspontot" foglaltak el, sőt bátorították az alulról gerjedő pressziókat. Kádár tanács-



ként ahelyett, hogy „tartsátok szilárd kézben az országot" (értsd Romániát, ahol '56 hatására 
erőteljes megmozdulások voltak), azt mondta: „Adjatok autonómiát Erdélynek!" A jelentéstevők 
kommentárja: „pontosan így mondta. Nem tudhatjuk, mi volt a szándéka ezzel." (171.) 

Kádár 1956 novembere után soha többé ilyen pregnáns felszólítást nem fogalmazott meg Bu-
karest címére - hogy miért nem, azt Földes György írta meg átfogó munkában. (Földes György: Ma-
gyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956-1989, Napvilág Kiadó, 2007.) 

A szerkesztési dualitás másik jellegzetes példája Márton Áron gyulafehérvári katolikus ér-
sek ismert és viszontagságos életútjának megrajzolása, melynek összefoglalása értelemszerűen az 
1959-65-ös időszakkal foglalkozó zárófejezetben történik meg, jóllehet visszanyúlva korábbi peri-
ódusok adataira, 1956-osokra és még korábbiakra, avagy éppenséggel az 1958-as nagy egyházelle-
nes kampányra. Ez Sántha Antal csíkszentdomokosi káplán perében (Sánthát gyermeklányok 
megbecstelenítésével vádolták koncepciózusán.) csúcsosodott ki, de a céltábla Márton Áron kariz-
matikus alakja volt, aki minden megpróbáltatással — sokéves börtönnel, házi őrizettel, a pártve-
zetés ravaszságával — dacolva megőrizte hitét, konzervatív meggyőződését és politikai realizmu-
sát. 1956-ban illegális eszközökhöz folyamodni kívánó szervezkedőket beszélt le biztos kudarcra 
ítélt akciójukról, noha lelke mélyén maga is vállalta a területi irredentizmus nézetét („a magyar 
határokat a Kárpátok alkotják"). Kilátástalannak tartott azonban mindennemű revíziós akciót. 

Márton Áron neve mellé kerül az erdélyi-romániai magyarság baloldali, liberális vagy csu-
pán egyszerűen nemzeti elkötelezettségű politikusainak (többek között Luka László, Fazekas Já-
nos) és kiváló értelmiségieknek (Balogh Edgár, Gáli Ernő, Jordáky Lajos, Sütő András, Csőgör 
Lajos, Demeter János és mások) realizmusa, akik a viszonyokhoz alkalmazkodva védték népük 
érdekeit, kiálltak identitásuk mellett, kísérleteket tettek a lehetséges, a magyarság értékeit meg-
őrző együttélés megvalósítására. Nem rajtuk múlt, hogy erőfeszítésük vajmi kevés eredménnyel 
járt. Azon múlt döntően, hogy Erdély, a „vitatott földdarab" miatti román politikai frusztráció el-
nyomta a magyarsággal szövetkezni kész román értelmiségi és annál is tágabb társadalmi tenden-
ciákat, melyek a politikától nem független bonyolult labirintusokban vesztegeltek. Képviselője 
ezeknek mindazonáltal bizonyos fokig Petru Groza volt, aki ingadozott a magyarbarátsága és a 
román érdek iránti hűsége között. 

Minderről Bottoni sok adatot és új dokumentumot tár elénk - új ismereteket közöl, rámutat 
arra, hogy a bonyolult magyar-román viszonynak, arra érzékeny román interpretátorai is voltak. 

A magyarok iránti bonyolult, ambivalens érzelmeket tolmácsolta a kommunista rezsim 
egyik üldözött értelmisége, Constatin Noica Emil Ciorannak írt levelében. Noica már 1956-ra cso-
dálattal és félelemmel tekintett, de átérezte a magyar és román kölcsönös „rabszolga-elnyomó" 
létből és státuszból eredő heves szenvedélyeket, még a magyar nyelv is — csak hangzása után — 
egyszerre bűvölte el és telítette borzadállyal. (172.) (E. Cioran, C. Noica: L'amico lontano, a cura 
di L. Renzi, Bologna, 1993.) A két nép együttélése ilyen érzelmek mellett, a közös drámai múlt 
birtokában valóban nem könnyű, ám mégis erre vannak utalva, ezt támasztja alá az adott időszak 
történelmi tanulsága is. 

A könyv másik említésre méltó konzekvenciáját abban lehetne megfogalmazni, hogy az 
1965 utáni — már nem vizsgált — korszakban a visszataszító karakterében jól körülírt államgé-
pezet — Ceausescuval tökéletesítve — mi módon gerjesztette a megsemmisüléséhez vezető, vér-
foltokkal éktelenített folyamatát. A szerző kutatásaiban, remélhető további szorgos munkálkodá-
sában a „vörös erdélyi", egyúttal a „vörös romániai" végjátéknak az előfeltevései már adottak. 
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HELYZETKÉPEK 
Társadalom, nemzet, konfliktus és emlékezet Délkelet-Európában. Emlékkönyv Holm 

Sundhausen 65. születésnapjára 
Holm Sundhausen a berlini Szabadegyetem professzora, elkötelezett Délkelet-Európa ku-

tató. 1973-ban jelent meg első monográfiája, amely Herder eszméinek a Habsburg Birodalom né-



peinek nemzetté válásában játszott szerepét elemzi. 1982-ben Jugoszlávia történetét jelentette 
meg. 1983-ban te t te közzé Horvátország gazdaságtörténete a nemzetiszocialista nagytérben 
1941-1945 című művét, amellyel Göttingában habilitált, miután Münchenben — a jelen emlék-
könyv bevezetője szerint — politikai okokból elutasították. 1989-ben adta ki Szerbia történeti 
statisztikáját, amely 2007-ben Belgrádban is napvilágot látott. 1993-ban már Jugoszlávia össze-
omlásáról értekezett, és megírta Szerbia történetét. Emellett 22 tanulmánykötetet szerkesztett, 
és több mint száz cikket és tanulmányt közölt az emlékkönyv címében jelzett témakörben. Nem 
véletlen, hogy az emlékkönyv első tanulmánya éppen azt vizsgálja, hogy miként érvényesül Holm 
Sundhausen munkásságában a történész felelőssége, olyan történészé, akit a cikk szerzője úgy is-
mert meg, mint „szociáldemokrataként szocializált és a felvilágosodásnak elkötelezett, meggyőző-
déses »nyugatost«". Idézi is tőle egyik 1995-ös előadásából, hogy Délkelet-Európa országaiban „a 
célt [a nyugati mintára való átalakulást] nemcsak ismerni kell, hanem el is kell fogadni. Ez azt je-
lenti, hogy e téren legalább az elitek körében alapkonszenzusnak kell kialakulnia. Erre Kelet-Eu-
rópa ortodox részén még egyelőre nem került sor." Ugyanakkor Sundhausen sohasem értekezett 
a hajdani fasizmusok feltámadásáról, hanem az azok iránti affinitásról, mint akadályozó jelenség-
ről. A történelem nyitott folyamatként jelenik meg nála, elemzéseivel pedig „az idő pulzusán" 
tar t ja a kezét. A kötet szerzői is, mind a 43, és alapvetően a Sundhausenre jellemző humanitárius 
elkötelezettség szemszögéből. 

A tanulmányok által felölelt térség Görögországtól Ukrajnáig és Csehországig terjed, a ta-
nulmányoknak pedig valamivel több mint egyharmada a volt Jugoszlávia egyes régióinak és or-
szágainak problémáival foglalkozik, mint például a tanzimat hatása hercegovinai városi életre, a 
délszláv régiókban zajló migrációk története, a szerb ortodox prozelitizmus, vallás és megbékélés, 
szexuális erőszak, a múlt átértékelése és a mítoszképzés. Olykor a siralmas és a nevetséges kes-
keny pallóján kell egyensúlyoznia az elemzőnek, például, amikor azt a partizán- hősballadát jel-
lemzi, a „A Neretva hídjai"-t, amelyben a népi költő az építési áldozati mítoszt összeszövi a Tito 
elvtárs és a Párt érdekében tett áldozatokkal. Közelebbről érint minket Kállay Béni Bosznia-poli-
tikájának elemzése, amelynek eredményeként részben valamiféle „félnemzeti identitás" erősö-
dött meg, ugyanakkor a horvátoknak tett engedményekkel „a szerb és muszlim paranoia politikai 
nacionalizmushoz" vezető útját egyengette. A vallás identitásképző szerepe miatt az egyházak 
humanitárius felelőssége is bemutatásra kerül, bár ennek inkább követelményére figyelmeztet a 
megfelelő tanulmány, mintsem konkrét példákkal szolgál. Edgar Hösch viszont Huntington híres 
(és valljuk meg, kissé hírhedt) elméletét bírálja, az ortodoxia sokszínűségére híva fel a figyelmet. 
Ugyanakkor érzékelhetjük a nagy szekuláris vallás: a történelem sorsdöntő hatását is abban a ta-
nulmányban, amely a Szerb Akadémia számára készült az áldozati mítosz jegyében a Koszovó-to-
posz előtérbe állításával. A valós történelemmel való szembesülésnek is láthatjuk a dialektikáját 
az usztasák bűneiről szóló horvát történeti diskurzus elemzésében, amely azt a keserű ítéletet is 
kimondja, hogy a horvát médiák még nem nőttek fel a modern nyilvánosság kiépítésének felada-
tához, mert ahelyett hogy a szabad dialógus fórumává válnának, a klientúrákat szerepeltetik. 

Az aktualitásokhoz igazodó szemlénkben elmosódott a kötet s t ruktúrájának jelentősége. 
Az ünnepelt szerző és életművének bemutatása után három részre osztották a tanulmányokat. 
Az első rész: „Társadalmi és politikai változás", ezt követi „A nemzet-építés, identitások és konf-
liktusok"-ra vonatkozó tanulmányok része, a harmadik rész: „Reprezentációk és emlékezés-kul-
túrák". A szemlélet a korunknak megfelelő revizionizmus, és ennek jegyében az úgynevezett 
nagy narratívák korrekciójának, hagyományos és beidegződéssé vált tézisek cáfolatának lehetünk 
tanúi. A török birodalom immár nem minden fejlődés akadálya. A Hercegovinában a tanzimat 
például olyan kapitalista fejlődéssel járt , amelynek jelentőségét a Habsburg Monarchia a maga ci-
vilizációs missziójának legitimálása érdekében igyekezett feledtetni. Konkrét esettanulmány vizs-
gálja azt, hogy a 18-19. század fordulóján milyen görög ideológusok fáradoztak a forradalmi tö-
rekvések ellenében „oszmán-ortodox" protonemzeti identitás kialakításán és éltetésén. 

A kötet különböző részeiben helyezkednek el a kapcsolattörténeti tanulmányok. Láthatjuk 
a cseh kulturális modell hatását, a német és a török nemzetépítés eltérő és közös vonásait, majd 
azt, hogy miként ünnepelték 1848 százéves évfordulóját Svájcban, Németországban és Magyaror-
szágon a kibontakozó hidegháború légkörében. 

A kötet utolsó részében számunkra is égető kérdés, a tankönyveké kerül bemutatásra, és 
ebben a magyar tankönyveket is a leegyszerűsítő klisék használata miatt kritikával illetik, és 
problémaként jelzik a török történelem és a bevándorlók történetének integrálását. 



A tanulmánykötetet keserű epilógusként az a tanulmány zárja, amely Délkelet-Európa-ta-
nulmányok sorsát vizsgálja, azt a kérdést állítva előtérbe, hogy meg lehet-e egyáltalán élni a 
balkanológiából. A balkanológusok korosztályának képzettségi szintjét vizsgálja és elhelyezkedé-
sük különböző területeit. Az eredmény egyébként - a lehangoló hírek ismeretében - sejthető volt: 
a Balkánra szakosodott helyett inkább olyanokat keresnek az egyetemeken, akik érdeklődésének 
„fakultatív súlypontját" jelenti Délkelet-Európa. Az ötvenes korosztály képzettségi szintje klasszikus-
nak nevezhető, a negyvenesekre már úgy néznek, mint akik nem mentek át a klasszikus diszciplí-
nák anyagain és rítusain, ezek politikai és gazdasági pályán helyezkednek el, míg a 35 év alattiak 
szakjuktól idegen területeken dolgoznak. A bevezető méltán említi, hogy Sundhausen Berlinben 
önálló diszciplínává tette a Délkelet-Európa kutatást , amelynek nagy hagyományai vannak Né-
metországban, csakhogy a helyzet nem olyan rózsás, mert az emlékkönyv záródolgozatából meg-
tudjuk, hogy van, aki a balkanológiát balkon-készítésnek tartja. Német kollegáink vigasztalására, 
hadd jelezzem, hogy nálunk talán még annak sem... 

Miskolczy Ambrus 
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Nem gyakori, hogy a Századok középiskolai tanárokról közöljön megemlé-
kezést, de méltán tesz most kivételt a szerkesztőség, hiszen Gyapay Gábor ha-
lálával egy igazi tudós tanárt veszített el a magyar történettudomány és a törté-
nelemtanítás. A tudományos pálya is nyitva állt előtte, de ő tudatosan mást vá-
lasztott, a gimnáziumi tanításban találta meg az ifjúság formálásának és törté-
neti képzésének maga számára legtermészetesebb formáját. 

Gyapay Gábor 1924-ben Isaszegen született felvidéki eredetű értelmiségi 
családban, apja ügyvéd, édesanyja tanár volt. Ahhoz a generációhoz tartozott, 
amelynek tagjait az első világháborút követően kialakult világrend kérdései és 
feszültségei egészen élete végéig foglalkoztatták. A Fasori Evangélikus Gimná-
ziumban töltött iskolás évek életre szóló hatást tettek rá. A gimnázium elvégzé-
se után 1943 és 1948 között a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
történelem-latin szakán tanult, tanárai között a kor legjobb professzorai vol-
tak, Hajnal István, Szekfű Gyula, Alföldi András. Rajtuk kívül még Mályusz 
Elemér órái gyakoroltak rá különösen nagy hatást. 

Egyetemi évei alatt az Eötvös Collegiumnak, a két világháború közti értel-
miség egyik legkiválóbb nevelőműhelyének volt a tagja, ahol mások mellett 
Kosáry Domokos is tanára volt. Gyapay Gábor 1944-ben kollégiumi barátai ré-
vén kapcsolódott be az ellenállási mozgalomba, és vállalt kockázatos szerepet 
benne. Társaival a Ferenc József (Szabadság)-híd felrobbantását igyekeztek 
megakadályozni - végül eredménytelenül. A lebukást sikerült elkerülnie, de 
egy időre illegalitásba kényszerült. 

Gyapay Gábor a háború után Keresztury Dezső, Collegium-beli tanára aján-
lására kapcsolódott a Válasz című folyóirat Sárközy Márta körül szerveződő köré-
hez. 1947-1948-ban jelentek meg a Válaszban a Jászi Oszkárról és Szekfű Gyulá-
ról szóló tanulmányai. A Válasz köre nemcsak publikálási lehetőséget jelentett a 
fiatal Gyapay Gábornak, hanem személyes kapcsolódási pontot is az irodalmi élet 
különböző csoportjaihoz. Gyapay Gábor egyetemi éveit a doktori értekezése meg-
írásával zárta. A „Huszadik Század" című folyóirat társadalomszemléletéről írt 
disszertációját 1948-ban védte meg Váczy Péter és Hajnal István előtt. 

Fiatal tanárként négy évet egykori iskolájában, a Fasori Evangélikus Gimná-
ziumban taníthatott, majd annak megszüntetése után kénytelen volt elhagyni a 
katedrát. 1952 és 1954 között a Magyar Országos Levéltárban dolgozott. A levéltá-
ri munkával a későbbiekben sem hagyott fel, az 1950-es évek derekán az Evangéli-
kus Levéltárban egykori egyetemi professzora, Mályusz Elemér munkatársa volt, 
és a Soproni Evangélikus Levéltár első rendezése szintén az ő nevéhez fűződik. 

A tanári pályára visszatérve 1954-től a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium-
ban, majd a következő tanévtől az Apáczai Csere János Gimnáziumban tani-



tott. Bár az 1956-os forradalmi eseményekben közvetlenül nem vett részt, de a 
történtekről vallott véleménye nem maradhatott titokban, ezért 1959-ben át-
helyezték az óbudai Martos Flóra Gimnáziumba (ma Óbudai Gimnázium). It t 
egy ideig kollégája volt Ritoók Zsigmond is. A kettejük által írt első osztályos 
gimnáziumi tankönyv hosszú évtizedekig minden gimnazistának a történelem-
mel való ismerkedés első lépcsőjét jelentette. Tanári működésének leghosszabb 
és talán legsikeresebb időszakát 1970 és 1989 között a Fazekas Mihály Gimná-
ziumban töltötte. Amikor azonban a rendszerváltás idején felcsillant a lehető-
sége a Fasori Gimnázium újjáindításának, habozás nélkül tért vissza szeretett 
iskolájához, hogy azt újjászervezze, és lett annak igazgatója. Gyapay Gábor 
1999-ig, hetvenöt éves koráig tanított, de a tanári pályát ezt követően sem adta 
fel, egyedülálló feladatot vállalt. Tankönyvsorozatot írt, amelyben hat kötetben 
egymaga foglalta össze az egyetemes és magyar történelmet a kezdetektől az 
1990-es évekig. Ezt az együttesen több mint 2200 oldalt kitevő munkát tekin-
tette történelemtanári hivatása összegzésének. Ahogy egy interjúban maga fo-
galmazott: „Egyetlen szempontot tartottam szem előtt: a történelmet nem ta-
nulni kell, hanem megérteni. Ez csak úgy lehetséges, ha az elérhető források 
felhasználásával a való életet ábrázoljuk." 

A Bertényi Ivánnal együtt írt Magyarország rövid története (Bp. 1992.) 
című munkája minden bizonnyal a rendszerváltás utáni évtized egyik legsike-
resebb magyar történeti összefoglalása volt, amely hat kiadásban jelent meg. 

Gyapay Gábor tanítványai közül számos elismert történettudós került ki, 
fő célja mégsem az volt, hogy már a gimnáziumban történészeket neveljen. Sok-
kal inkább az, hogy tanítványai a történelemmel és társadalmi felelősségükkel 
tisztában lévő felnőttek legyenek. A magyar múlt ismerete és tisztelete termé-
szetesen kapcsolódott össze gondolkodásában a humanista értelmiségi európai 
látókörével. 

Az interdiszciplinaritás számára nem csupán jelszó volt, hanem a múlt 
megismerésének kézenfekvő módja, gimnáziumi óráin magától értetődő termé-
szetességgel használt különböző jellegű történeti forrásokat, hivatkozott régé-
szeti leletekre, mutatott be művészettörténeti alkotásokat, említett irodalmi 
műveket, és kapcsolta össze ezeket saját élményeivel és tapasztalataival. Taná-
ri segédkönyvet írt többek között a levéltárak, a múzeumok, illetve a régészet 
történelemtanításban játszott szerepéről. Az 1960-as évek elejétől Gorsiumban 
és másutt nyári régészeti tábort szervezett diákjainak, ami igazi újdonságnak 
számított abban az időben. így igyekezett a szakmai vitákkal és kérdésekkel 
együtt a történelem teljességével megismertetni a diákjait. 

Gyapay tanár úr több mint öt évtizedes tanári pályáját néhány évtől elte-
kintve budapesti gimnáziumok katedráin töltötte. Meghatározó tanáregyéniség 
volt, kivételes személyisége, életútja és történelemtanári elhivatottsága szerves 
egységet alkotott, egymást erősítő elemekként járulva hozzá ahhoz, hogy Gya-
pay Gábor az elmúlt évtizedek hazai történelemtanításának megkerülhetetlen 
alakjává váljon. Elete és munkássága mérce, melyet nem feledhet egyetlen ta-
nítványa sem, akárhová is vezette sorsa. 

Nagy Balázs 
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TANULMÁNYOK 

Klaniczay Gábor 

KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBÓL KÖZÉP-NYUGAT-EURÓPÁBA: 
„ÁTMENET" A KÖZÉPKORBAN 

A történeti régiók problémája és azon belül Közép-Kelet-Európa kérdése 
másfél évszázada napirenden van a történeti kutatásban: néha megunjuk, néha 
idegesen a lomtárba utalnánk, azután ismét előkerül, új erőre kap.1 Azok közé 
tartozom, akik e regionális megkülönböztetést továbbra is hasznos kategóriá-
nak tart ják az összehasonlító történeti elemzésekben. 2007-2008-ban Reiche-
nauban a német középkorkutatás egyik nagy múltú egyesülete, a Konstanzer 
Arbeitskreis azt a célt tűzte ki, hogy a középkori Csehország történetével kap-
csolatos újabb kutatásokat egy tágabb összehasonlító kontextusban vizsgálja 
meg, „Böhmen und seine Nachbarn" címmel. Erre az alkalomra készült az 
alábbi áttekintés, melyben azokhoz a kérdésfelvetésekhez nyúltam vissza, a 
„délkeleti szomszéd" nézőpontjából, amelyeket Szűcs Jenő és a magyar törté-
netírás vetett fel Közép-Kelet-Európa nyugati kapcsolataival kapcsolatban. 

Tudjuk, hogy nemcsak Szűcs Jenő „Vázlat Európa három történeti régió-
járól" című, előbb a szamizdat Bibó-Emlékkönyvben kiadott, majd hivatalos fó-
rumokon is megjelentetett, és sok nyelvre lefordított tanulmánya2 foglalkozik 
Közép-Kelet-Európa kérdéseivel. A régió-központú, és mindenekelőtt a régiók 
egymás közti kapcsolatait, kölcsönhatásait kutató felvetés Szűcs Jenő egész 
életművének egyik központi problémája, ezért érdemes röviden számba venni e 
konstrukció fő elemeit.3 Közép-Európa eltérő fejlődési ritmusával már foglalko-
zott a Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon című könyvében. 
E témához kapcsolódó tanulmányai a késve megindult közép-európai városia-
sodás középkorvégi „elakadását" tárták fel, azt a „megtorpanást", amely sajá-
tos utat szabott a régió gazdasági és társadalmi fejlődése számára.4 A „nemzet 

1 Maciej Janowski - Constantin Iordachi - Balázs Trencsényi: Why bother about historical 
regions? Debates over Central Europe in Hungary, Poland and Romania. East Central Europe/ECE 
32. (2005) 5-58. 

2 Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Bp. 1983.; Jenő Szűcs: The Three 
Historical Regions of Europe. An Outline. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 29. 
(1983) 131-184., vö. Civil Society and the State: New European Perspectives. Ed. John Keane. Lon-
don 1988. 291-332.; Uő: Les trois Europes, Préface de Fernand Braudel (traduit par Véronique 
Charaire, Gábor Klaniczay et Philippe Thureau-Dangin). Paris 1985. 2002; Uő: Die drei historischen 
Regionen Europas. Übers, von Béla Rásky. Frankfurt a. Main 1990.; Uő: Trzy Europy. Przelozyl Jan 
Maria Kloczowski. Lublin 1995.; Uő: Disegno delle tre regioni storiche d'Europa. Traduzione, intro-
duzione e note di Federigo Argentieri. Catanzaro 1996. 

3 Szűcs Jenő életművét a közelmúltban Gyáni Gábor tekinette át, 1. Gyáni Gábor: Szűcs Jenő, 
a magányos történetíró. Forrás 40. (2008: 6.) 3-18. 

4 Szűcs Jenő: Városok és kézművesség a XV századi Magyarországon. Bp. 1955.; Uő: Das 
Städtewesen in Ungarn im 15.-17. Jahrhundert . In: La Renaissance et la Réformation en Pologne et 
en Hongrie. Szerk. Székely György. Bp. 1963. 97-164. 



prehistorikumával" foglalkozó kutatásaiban Szűcs Jenő tulajdonképp egy ha-
sonló modellt alkalmazott egy másik területre: összefüggésbe hozta a „nyugati" 
és a „keleti" gazdasági-társadalmi fejlődés „aszinkron"-járól tett korábbi meg-
figyeléseit a politikai közösségformák alakulásának intézményes és eszmetörté-
neti „aszinkron"-jaival.5 Szűcs Jenő terve akkor egy nagyszabású monográfia 
volt az európai népek nemzeti identitásának középkori előtörténetéről, amely-
nek azonban csak néhány részletét dolgozta ki részletesebben. Ide sorolhatók a 
nomád etnikai tudatról a gentilizmus-könyvben olvasható elemzések. A nyuga-
ti és a közép-európai történelemszemlélet hasonlóságait és eltéréseit Kézai Si-
monról írt tanulmányában dolgozta ki,6 a késő-középkori népi „patriotizmus" 
elemzése pedig a ferences obszervanciáról és a Dózsa-parasztháború ideológiá-
járól szóló kitűnő tanulmányaiban olvasható.7 

A gentilizmus témájáról készített, lényegében 1970-ben elkészített disszer-
tációban tizenkét oldalba sűrítve olvasható egy általános vízió az Európa kiala-
kulását meghatározó, egymást váltogató „szinkronikus" és „aszinkronikus" 
történeti folyamatokról,8 amit egy évtizeddel később a Bibó Emlékkönyvbe írt „Váz-
latban" fejtett ki részletesebben. Ez a régió-téma azután ismét egy újabb kutatás 
kiindulópontja és gondolati vezérfonala lett: a nyolcvanas években Szűcs Jenő 
gazdaság- és társadalomtörténeti vizsgálódásba kezdett. IV Béla korának forrá-
sait feldolgozva újfent egy aszinkronból kiinduló, rövidtávon meglepően sikeres 
hasonulási folyamatra bukkant, amely a közép-kelet-európai régiót közelebb 
hozta a „nyugatias" fejlődéshez, de amely történeti végeredményében mégis 
újabb jelentős eltérések kialakulásához vezetett. Az „utolsó Árpádok" történe-
tét leíró, eredetileg a „tízkötetes" történeti szintézis számára készített, majd 
posztumusz kiadványként megjelent monográfiában9 sikerült talán a legjobban 
beillesztenie Szűcs Jenőnek a késő-középkori Magyarország történelmét az eu-
rópai folyamatok összképébe. Bemutatta, hogyan honosodott meg Magyaror-
szágon mindaz, amit Marc Bloch a nyugaton a 10-11. században kezdődő „má-
sodik feudális korszakként" jellemez:10 az egységes jobbágyság,11 a folyamato-
san bővülő rendi jogokkal rendelkező köznemesség,12 és természetesen az ural-
kodói privilégiumokra támaszkodó városi fejlődés, amit Szűcs már korábban 

5 Szűcs Jenő: Nemzet és történelem: tanulmányok. Bp. 1974.; Uő: A magyar nemzeti tudat 
kialakulása. Szeged 1992. (2. kiadás: Bp. 1997.). 

6 Szűcs Jenő: Társadalomelmélet, politikai teória és történelemszemlélet Kézai Simon Gesta 
Hungarorumában. Századok 107. (1973) 569-643., 823-878. — A tanulmány kötetben is megjelent, 
1. Szűcs J.: Nemzet és történelem i. m. 413-556., az ezzel kapcsolatban őt ért támadásokra írt vála-
szát 1. Uő.: Egy vitairatról. Budapesti Könyvszemle - BUKSZ 15. (2003) 307-313. 

7 Szűcs Jenő: Dózsa parasztháborújának ideológiája. Valóság 15. (1972: 11.) 12-39.; Uő.: A fe-
rences obszervancia és az 1514. évi parasztháború: egy kódex tanulsága. Levéltári Közlemények 43. 
(1972) 213-263.; Uő.: Ferences ellenzéki áramlat a magyar parasztháború és a reformáció hátteré-
ben. Irodalomtörténeti Közlemények 78. (1974) 409-435. 

8 Szűcs J.: A magyar nemzeti tudat kialakulása i. m. 19-31. 
9 Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. A kötetet sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta 

Engel Pál. Bp. 1993. 
10 Marc Bloch: A feudális társadalom. Bp. 2002. 90. 
11 Szűcs Jenő: Megosztott parasztság - egységesülő jobbágyság: a paraszti társadalom átalaku-

lása a 13. században. Századok 115. (1981) 3-65., 263-314. 
12 Szűcs Jenő: Az 1267. évi dekrétum és háttere. Szempontok a köznemesség kialakulásához. 

In: Mályusz Elemér Emlékkönyv. Szerk. H. Balázs Éva, Fügedi Erik, Maksay Ferenc. Bp. 1984. 
341-394. 



részletesen elemzett. Noha Az utolsó Árpádok leírásaiban elég keveset találunk 
a Szűcs Jenő gondolkodásában korábban oly központi helyet elfoglaló „regioná-
lis" jellemzésekből, mégis úgy érzem, ez a könyv az egyik legambiciózusabb kí-
sérlete, hogy forrásközeli kutatásokkal, igazi „mélyfúrással" keressen megol-
dást egy olyan problémakörre, amely egy általánosabb érvényű regionális kér-
désfeltevésben gyökerezik. Mikor és hogyan közeledhet egy egész régió a szom-
szédos területek fejlődési modelljeihez? Milyen utak vezetnek Közép-Európából 
Nyugat-Európába? Lehetséges-e olyan átmenet, amely Közép-Kelet-Európát 
Közép-Nyugat-Európává alakítja? Az utolsó Árpádok egy ilyesféle átmenet ké-
pét vázolja fel. Ezt szeretném az alábbiakban egy kicsit szélesebb kontextusba 
helyezni. 

Elöljáróban azonban röviden ki kell térnem arra is, hogy mire is utal a ná-
lunk szinte soha nem használt Közép-Nyugat-Európa fogalma. Az elnevezés 
Ferdinand Seibttől származik, aki a „Közép-Európa az újkor küszöbén" (Mittel-
europa an der Schwelle der Neuzeit) című, 1989-ben rendezett konferencián 
hívta fel a figyelmet arra, hogy „az Északi Tenger és a Riviéra között elhelyez-
kedő Közép-Európát [...], valamint a Rhône, a Saône, a Maas és a Rajna között 
elhelyezkedő, az észak-déli és a nyugat-keleti kapcsolatok számára meghatáro-
zó történelmi térség szélesebb összefüggéseit több évszázadon keresztül mél-
tatlanul kevés figyelemre méltatták".13 Ennek a kérdéskörnek a kutatása lett 
később a Seibt 65. születésnapjáról megemlékező kötet CKözép-Nyugat Európa, 
Közép-Kelet Európa. Összehasonlítások és kapcsolatok)14 központi témája. A 
könyv 30 tanulmánya közül jó néhány azt kutatja, hogy egy ilyen a közép-nyu-
gat-európai régió megkülönböztetése és a már „bevett" Közép-Kelet-Európá-
hoz párosítása hogyan járulhatna hozzá a történelmi kutatáshoz. Ez az oszt-
rák, svájci, burgundiai, keleti német, esetleg cseh térség olyan a történeti régió, 
mely Közép-Európát összeköti a Nyugattal, és amelynek fejlődésében, identitá-
sában ez a közép-európai kapcsolat fontos szerepet játszik. E régió keretet ad a 
Nyugattal fenntartott komplex gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, politi-
kai és intézményi cserefolyamatoknak a késő középkorban. Közép-Nyugat-Eu-
rópa bizonyos értelemben Közép-Kelet-Európa tükörképe: hasonló módon köz-
vetít Közép-Európa egésze és a Nyugat között, mint Közép-Kelet-Európa Kö-
zép-Európa és Kelet-Európa között.15 

Ez a történelmi régió nemcsak hidat képez a Nyugat felé, hanem szerves 
része Közép-Európának. Ez a régió a „nyugatias" típusú fejlődés kapcsolat-
rendszerének hordozója Közép-Európában, olyan befolyási zóna, amelyet támo-
gatói erősíteni, kiterjeszteni próbálnak; gyakran konfliktusban a régióban ér-
vényesülő ellentétes orientációval, kötődéssel. Ferdinand Seibt a 14-15. századi 

13 Ferdinand Seibt: Westmitteleuropa. Bohemia - Zeitschrift für Geschichte und Kultur der 
böhmischen Länder 30. (1989) 406. 

14 Westmitteleuropa - Ostmitteleuropa. Vergleiche und Beziehungen. Festschrift für Ferdi-
nand Seibt zum 65. Geburtstag. Hrsg. Winfried Eberhard, Hans Lemberg, Heinz-Dieter Heimann, 
Robert Luft. München 1992. 

15 Werner Conze: Ostmitteleuropa. Von der Spätantike bis zum 18. Jahrhundert. Hrsg. Klaus 
Zernack, München 1992.; Rudolf Jaworski: Ostmitteleuropa. Zur Tauglichkeit und Akzeptanz eines 
historischen Hilfbegriffs. In: Westmitteleuropa - Ostmitteleuropa i. m. 37-45. 



Európán belül több területen — például a késő középkori közép-európai és né-
met egyetemi kultúrában16 — látta megvalósulni ezt a régiót, Szűcs Jenő pedig, 
noha nem használta e fogalmat, a Közép-Kelet-Európa 13. század második felé-
ben kialakult új orientációját -—- amelyet ő tár t fel — ugyancsak ilyen értelem-
ben szemlélhette. 

Az alábbi áttekintés a Nyugat-Közép-Európa késő középkori felvirágzását 
megelőző, 11-13. századi strukturális átalakulások néhány aspektusát mutatja 
be, támaszkodva a közelmúlt összehasonlító vizsgálataira. Ezt meg kell előzze 
azonban a Közép-Kelet-Európát tárgyaló történeti kutatások rövid ismertetése. 

1. „Hol húzódnak Európa belső határai?" Ezzel a kérdéssel kezdte „vázlat"-át 
majdnem három évtizede Szűcs Jenő.17 Az Európán belül található történelmi 
régiók kérdése a történészeket azóta foglalkoztatja, amióta Európa fogalma fel-
bukkant a klasszikus ókorban. Tacitus nagy jelentőséget tulajdonított az észak-déli 
kettéosztásnak, s a tartós regionális megkülönböztetés kirajzolásában jelentős 
szerepet játszott a római limes. Római Birodalom késő antik megosztása legké-
sőbb Diocletianus idejétől számítva nyilvánvalóvá tette a görög és a latin tradíci-
ók különbségén alapuló másik nagy megkülönböztetést: a Nyugat-Kelet kettévá-
lasztást.18 Miután a Karolingok uralkodása alatt Europa Occidens új jelentőségre 
emelkedett, ez az Európán belüli regionális határokat is átrajzolta, és az eddigiek-
hez hozzátette az Elba mentén húzódó új választóvonalat Kelet és Nyugat kö-
zött.19 

A történelem folyamán ugyanakkor a korábbi határvonalak is tovább él-
tek. Valahányszor valamilyen kísérlet történt arra, hogy Európát két félre 
osszák, hamarosan tovább bonyolította a helyzetet a négypólusú felosztás újra 
feltámadása. A középkori kereszténységben szembekerült egymással a nyugati 
latin egyház és a keleti — görög és szláv — orthodox kereszténység, amelyek 
egymást kölcsönösen kiközösítették, és az egyházak újraegyesítésére irányuló 
próbálkozások sorra meghiúsultak. E kettéosztással szemben a reneszánsz kor-
ban ismét nagyobb jelentőségű lett az a törésvonal, mely a „barbár" Északot a 
mediterrán Déllel állította szembe, és a reformáció is megerősítette az Eszak-Dél 
megoszlást. A felvilágosodás azután ismét felfedezte az „egzotikus" Kelet-Eu-
rópát.20 

16 Ferdinand, Seibt: Von Prag bis Rostock. Zur Gründung der Universitäten in Mitteleuropa. 
In: Festschrift für Walter Schlesinger. Hrsg. Helmut Beumann. Köln-Wien 1973. 406-426. 

17 Szűcs J.\ Vázlat i. m. 8. 
18 Az Európa-fogalom alakulásáról 1. Federico Chabod: L'idea di Europa. Bari 1958.; Oskar 

Halecki: Europa. Grenzen und Gliederung seiner Geschichte. Darmstadt 1957.; Uő.: Európa millen-
niuma. Bp. 1993.; Jean-Baptiste Duroselle: L'idée d'Europe dans l'histoire. Paris 1965.; Denis Hay: 
Europe. The Emergence of an Idea. Edinburgh 1968.; Michael Mitterauer: Warum Europa? Mittel-
alterliche Grundlagen eines Sonderwegs. München 2003.; Jacques Le Goff: Európa születése a kö-
zépkorban. Bp. 2008. 

19 Jürgen Fischer. Oriens-Occidens-Europa. Begriff und Gedanke „Europa" in der Spätantike 
und im frühen Mittelalter. Wiesbaden 1957. 

20 Larry Wolff: Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the En-
lightenment. Stanford 1994. 



A 19-20. században figyelhetjük meg egy középső régió — Közép-Európa 
— ideájának megszületését.21 Ennek a Közép-Európának a figyelemreméltó si-
kere később önmaga is kutatói érdeklődés tárgya lett, amely megpróbálta fel-
térképezni ennek a sajátosan vonzó, ugyanakkor problémákkal terhelt földrajzi 
egységnek a történelmi genealógiáját. 

1842-ben Friedrich List német közgazdász „a közép-európai gazdasági kö-
zösségről" értekezett, a német gazdasági expanzió szükségességét magyarázva 
ezzel. Az Oroszország és Németország között elterülő térség feletti német gaz-
dasági és politikai hegemónia ötletét Friedrich Naumann fejlesztette tovább 
Mitteleuropa című könyvében (1915). Ebben a munkában Naumann Közép-Eu-
rópát kiterjesztette nyugat felé, és például Belgiumot is ugyanennek a régiónak 
a részeként képzelte el.22 Ezek a koncepciók nem kis mértékben azt is tükröz-
ték, hogy Németország a térség gazdasági és kulturális fejlesztésébe jelentős 
összeget fektetett be: a német diaszpóra Közép-Európában nagyon jelentős 
volt, a német nyelv volt a térségben a lingua finança. 

Ezzel egy időben egy nem német, sőt, „anti-germán" hagyomány is kialakult 
a közép-európai gondolattal kapcsolatban: 1848-ban Frantisek Palacky a „szlávok, 
oláhok, magyarok és németek" Közép-Európájáról álmodott, mely egy megrefor-
mált Ausztria vezetése alatt működne.23 1848 szeptemberében Adam Czartoryski 
Teleki Lászlóval vitatta meg a Duna Konföderáció tervét, amelyre később so-
kan — köztük Kossuth Lajos is — visszatértek.24 Tomás G. Masaryk 1921-ben 
hangoztatott megfogalmazását idézve25 ezt a „Nyugat és Kelet között fekvő, 
kisnemzetek zónájának nevezhető" régiót gyakran „Köztes Európá"-nak is hív-
ták (Albrecht Penck, 1915).26 

Közép-Kelet-Európa mint rendszerező kategória az 1920-as évektől kezd-
ve bukkan fel rendszeresen a lengyel, magyar és cseh történettudósok kutatá-
saiban. Az új kutatói érdeklődést jelzi, hogy két lengyel történész, Marceli 
Handelsman és Oskar Halecki 1927-ben megalapítja a „Kelet-európai Történel-
mi Társulatok Szövetségét", mely azután évtizedeken át foglalkozott Kelet- és 
Közép-Európa összehasonlító történetével.27 Halecki e témáról írta néhány év-
tizeddel később A nyugati civilizáció peremén (1952) című könyvét.28 Ebben az-
zal kezdi gondolatmenetét, hogy „az európai történetírásnak maradt egy hatal-

21 L'Europe Centrale. Réalité, mythes, enjeu XVIIIe-XXe siècles. Éd. Gerard Beauprêtre. War-
szawa 1991. ; Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete. Bp. 2001.; Ormos Mária: Kö-
zép-Európa. Volt? Van? Lesz? A fogalom változásai a 19-20. században. Bp. 2007. 

22 Aleksej Miller: Die Erfindung der Konzepte Mittel- und Osteuropa. In: Wieser Enzyklopädie 
des europäischen Ostens Bd. 11.: Europa und Grenzen im Kopf. Hrsg. Kail Käser, Klagenfurt 2003. 
139-163.; Friedrich List. Die Ackerverfassung, die Zwergwirtschaft und die Auswanderung. Stutt-
gart-Tübingen 1842.; Friedrich Naumann: Mitteleuropa. Berlin 1915. 

23 Frantisek Palacky: Gedenkblätter. Auswahl von Denkschriften, Aufsätzen und Briefen. 
Prag 1874. 

24 Ormos M.: Közép-Európa i. m. 24-47. 
25 Tomás G. Masaryk: Rusko a Evropa. Praha 1930. 
26 Albrecht Penck: Politisch-geographische Lehren des Krieges. Berlin 1915.; Otto Forst-Batta-

glia: Zwischeneuropa von der Ostsee bis zur Adria. Frankfurt 1954. 
27 Jerzy Kloczowski: East Central Europe in the Historiography of the Countries of the Reg-

ion. Lublin 1995. 
28 Oskar Halecki: A nyugati civilizáció peremén. Kelet-Közép-Európa története. Bp. 1993. 



mas terra incognitaja: Közép-Európa keleti része, melyet egyfelől Svédország, 
Németország és Olaszország határol, másfelől Törökország és Oroszország. Eb-
ben a régióban Európa története során számos különféle nép teremtett magá-
nak saját, független, néha egészen nagy és erős államot, amely Nyugat-Európá-
val kapcsolatban állva kifejlesztette saját, egyedi, nemzeti kultúráját, és hozzá-
járult az európai civilizáció általános haladásához". Halecki azt is hangsúlyoz-
za, hogy, ha csak két régiót — Nyugat- és Kelet-Európát — különböztetünk 
meg Európán belül, „képtelenség helyet találni egy olyan térségnek, amely tel-
jes egészében egyik részhez sem tartozik. Ha ezt kiegészítjük egy Közép-Euró-
pa-koncepcióval is, tüstént le kell szögeznünk, hogy ennek a régiónak lényege a 
kettősség. Nyugati, egyöntetűen német szárnyától eltekintve csak a keleti ré-
szét azonosíthatjuk durván azzal az »üj« vagy »ismeretlen« kutatási területtel, 
amelyet most be kívánunk illeszteni az európai történelem általános keretei 
közé. Ennél az oknál fogva a Kelet-Közép-Európa elnevezés látszik a legmegfe-
lelőbbnek".29 

Az 1920-as évek utáni magyar történeti kutatásban Hajnal István tet t el-
sőként kísérletet arra, hogy kirajzolja a középkori és a kora üjkori Európa tör-
ténelmi térségeit egy sajátos intellektuális technika, az írásbeliség elterjedése 
alapján.30 A régió iránti üj történelmi érdeklődést jelezte Magyarországon olyan 
folyóiratok megjelenése, mint az Archívum Europae Centro-Orientalis, amelyet 
Lukinich Emil adott ki 1935 és 1944 között, vagy a Barta István, Benda Kál-
mán és Kosáry Domokos által szerkesztett Revue d'Histoire Comparée 1943 és 
1949 között. A cseh történetkutatók közül pedig Francis Dvorník munkásságát 
kell kiemelni, aki bemutatta, hogyan alakult a közép-európai régió országaiban 
az államok intézményrendszere a kereszténység felvétele után.31 

A második világháború után a gazdaság- és társadalomtörténet is figye-
lemre méltó hozzájárulást adott Közép-Kelet-Európa kérdésének újragondolá-
sához. Magyarországon Pach Zsigmond Pál agrártörténelmi kutatásai a nyu-
gat-európai fejlődési modellektől történő „elkanyarodás" elméletével járultak 
hozzá a régió fejlődésének rajzához.32 E modellt Szűcs Jenő egy másik terüle-
ten, a középkori magyarországi városfejlődés jellemzésekor túl mechanikusnak 
ítélhette, és a magyar városfejlődés koraújkori megrekedésével kapcsolatos 
elemzései egy módosított, differenciáltabb képet kínáltak a régió sajátos gazda-
sági-társadalmi fejlődéséről.33 

29 O. Halecki: A nyugati civilizáció peremén i. m. 11-12. 
30 Hajnal István: Technika és művelődés. Szerk. Glatz Ferenc. Bp. 1993.; Uő: írásoktatás a kö-

zépkori egyetemeken. Bp. 2008., vö. Baráth Katalin: Az írástudó magányossága. Megjegyzések Haj-
nal István írástörténeti munkáihoz. Budapesti Könyvszemle - BUKSZ 20. (2008) 119-124. 

31 Francis Dvorník: The Making of Central and Eastern Europe. London 1949.; Uő: The Slavs 
in European History and Civilization. New Brunswick 1962. 

32 Pach Zsigmond Pál: Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVII. században. 
Bp. 1963.; Uő: Hungary and the European Economy in Early Modern Times. Aldershot 1994.; Uő. : 
A közép-kelet-európai régió az újkor kezdetén. Budapesti Könyvszemle - BUKSZ 3. (1991) 351-361.; 
Gyáni Gábor: Érvek az elkanyarodás-elmélet ellen. Reflexiók Pach Zsigmond Pál írására. Budapesti 
Könyvszemle - BUKSZ 3. (1991) 406-409. 

33 Szűcs J.: Városok és kézművesség i. m.; Uő.: Das Städtewesen in Ungarn i. m. 



Makkai László (Marc Bloch egy népszerű kategóriája segítségével) a kü-
lönböző regionális sajátosságokat e térség eredeti jellemzőinek (caractères 
originaux) koherens képévé integrálta. Abból indult ki, hogy Közép-Kelet-Eu-
rópa a nyugat-európaihoz szerkezetileg meglehetősen hasonló társadalmi és 
politikai modelleket épített ki, de alapvetően más alapanyagokból, és e különb-
ségnek meglettek a maga következményei.34 

Szűcs Jenő gentilizmussal kapcsolatos vizsgálódásai több ponton érint-
keztek Makkai modelljével: egy regionális modell segítségével magyarázta az 
1000 körül keresztény hitre tért, közép-európai „űj barbárok" etnikai tudatá-
nak sajátosságait. Nyugaton, vagyis azon a területen, amely a születő Európa 
arculatát meghatározta, a kora középkorban megjelenő barbár Renies (frankok, 
gótok, longobárdok) etnikai csoportjai felbomlottak, s a modern — francia, spa-
nyol, olasz — nemzetek a késő középkori új szerveződés nyomán már más, szé-
lesebb alapon jöttek létre. Észak- és Közép-Kelet-Európában, a középkori Nyu-
gathoz a 9-11. században csatlakozott új „barbárok" által benépesített régió-
ban viszont az ekkor felbukkanó cseh, morva, lengyel, magyar, dán, norvég, 
svéd etnikai csoportok többé-kevésbé fennmaradtak és ők lettek a modern 
nemzeti fejlődés kiindulópontjai.35 

A regionális sajátosságok vizsgálata az etnikai-nemzeti tudat történelmi 
alakváltozásainak elemzése nyomán, mint már utaltam rá, az Európa három 
történelmi régiójáról szóló tanulmányban a társadalmi-gazdasági viszonyok és 
a politikai társadalom hosszú távú alakulásának a leírásával folytatódott. Ez az 
újabb, a középkortól a jelenig ívelő áttekintés, és a Bibó István megfigyeléseiből 
kiinduló gondolatmenet egyúttal alkalmat adott Szűcs Jenőnek arra, hogy rész-
letesebben kidolgozza Közép-Kelet-Európa történeti régiójának modellszerű 
képét, mely — mint Ady „Kompország"-a3ü — Nyugat és Kelet között ingado-
zik, hol az egyikhez, hol a másikhoz közeledve a történelem folyamán. Mostani 
áttekintésünk szempontjából kiemelendő, hogy Szűcs Jenő hangsúlyozza az új 
közép-európai államok és a kijevi Rusz hatalmi-társadalmi berendezkedése kö-
zötti kezdeti hasonlóságot, amely egész a 13. századig megfigyelhető volt és 
majd a mongolok betörése vetett neki véget, mely Közép-Kelet-Európát a Nyu-
gathoz történő intenzívebb közeledésre sarkallta.37 Ennek a 13. század második 
felében bekövetkezett átalakulásnak a részletes elemzésére vállalkozott azután 
Szűcs JenŐ utolsó műve, Az utolsó Aiyádok,38 

34 Marc Bloch: Les caractères originaux de l'histoire rurale française. Oslo-Cambridge, Mass. 
1931.; László Makkai: Les caractères originaux de l'histoire économique et sociale de l'Europe 
orientale pendant le Moyen Age. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 16. (1970) 
261-287.; Klaniczay Gábor: A feudalizmusról és az eredeti jellegzetességekről. A Történelmi Szemle 
vita-ankétja. Történelmi Szemle 21. (1978) 202-213. 

35 Szűcs J. : A magyar nemzeti tudat kialakulása i. m.; Uő: Zwei Fragmente. In: Studien zum 
Nationalen Bewußtsein: Mittelalter un Gegenwart. Hrsg. János M. Bak. East Central Europe-L'Eu-
rope du Centre-Est. Eine wissenschaftliche Zeitschrift 20-23/2. (1993-1996) 55-90. 

36 Ady Endre: Ismeretlen Korvin-kódex margójára. 1906. In: Ady Endre publicisztikai írásai 
II. Szerk. Vezér Erzsébet. Bp. 1977. 214-220. 

37 Szűcs J.: Vázlat i. m. 55-67. 
38 Szűcs J. : Az utolsó Árpádok i.m., vö. Klaniczay Gábor: Utolsó Árpádok és utolsó kéziratok. 
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A középkori Közép-Kelet-Európa közelmúltbeli magyar elemzései közül 
Engel Pál és Font Márta szintetikus áttekintéseit emelném ki. Engel megvizs-
gálta, hogyan talált az új keresztény magyar állam az első évezredforduló után 
helyet magának a keresztény Európa országai között.39 Második összefoglaló 
munkájában Engel mindenekelőtt a „Szent István birodalmában" fennálló poli-
tikai s truktúrák szervezésére, e fontos középkori állam intézményes, admi-
nisztratív és társadalmi s truktúrájának 11-13. századi fejlődésére, illetve a 14. 
században uralkodó Anjou királyok alatt véghezvitt sikeres átalakítására és 
modernizálására koncentrál.40 Font Márta pedig egy minden korábbinál részle-
tesebb szempontrendszer alapján elvégzett összehasonlító elemzést jelentetett 
meg a 10-12. századi Közép- és Kelet-Európa történetéről.41 Négy ország — 
Csehország, Lengyelország, Magyarország és a kijevi Rusz — összehasonlítható 
forrásait és a róluk készített történelmi elemzéseket vizsgálta. Elemzése a kö-
vetkező területekre terjedt ki: az írásbeliség (elbeszélő források, törvények és a 
„hivatali írásbeliség"), a kereszténység felvétele és az egyházszervezés, a világi 
uralom megszervezése és végül a gazdaság és a társadalom. Sok értékes megfi-
gyelés mellett Font Márta elemzései végső soron alátámasztották Szűcs Jenő 
benyomását Közép-Kelet-Európa és Kelet-Európa alapvető összetartozásáról és 
hasonlóságáról a 13. századi eltolódások és változások előtt. 

A magyar kutatások mellett idézzük fel a második világháború utáni len-
gyel történetírást is, ahol szintén megfigyelhető a társadalmi és gazdasági té-
mák újszerű vizsgálata. Mindenekelőtt Aleksander Gieysztor munkásságát kell 
itt kiemelni, aki számos tanulmányt írt a lengyel városfejlődésről és a Lengyel-
országban, illetve az egész térségben megfigyelhető korai államalakulási folya-
matokról,42 támaszkodva a Marian Malowist43 és Witold Kula44 által kimunkált 
összehasonlító gazdaságtörténeti modellre. Sok lengyel középkortörténész fog-
lalkozott avval, hogy Lengyelország történetét egy tágabb európai összefüggés-

39 Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig. Bp. 1990. 
40 Pál Engel: The Realm of St. Stephen. A History of Medieval Hungary, 895-1526. Lon-

don-New York 2001.; Uő: Szent István birodalma. A középkori Magyarország története. Bp. 2001. 
41 Font Márta: A keresztény nagyhatalmak vonzásában. Közép- és Kelet-Európa a 10-12. szá-

zadban. Bp. 2005. 
42 Aleksander Gieysztor: Le origini delle cittá nella Polonia medievale. In: Studi in onore di 

Armando Sapori I—II. Milano 1957. I. 129-146.; Uő.: Les stuctures économiques en pays slaves à 
l'aube du Moyen Âge jusqu'au XIe siècle et l'échange monétaire. In: Moneta e scambi nell'alto 
medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo 8. 21-23 aprile 1960). 
Spoleto 1961. 455^184; Uő: Trade and Industry in Eastern Europe before 1200. In: The Cambridge 
Economic History vol. 2. Eds. Michael Moissey Postan, Edward Miller. Cambridge 1987. 474-524., 
912-917. 

43 Marian Malowist: Croissance et régression en Europe XTVe-XVIIe siècles. Recueil d'articles. 
Paris 1972. 

44 Witold Kula: Théorie économique du système féodal. Pour un modèle de l'économie polo-
naise XVIe-XVIIIe siècle. Paris-La Haye 1970. Magyarul 1. Witold Kula: A feudális rendszer gazda-
sági elmélete. Bp. 1985. 



be helyezze el: Aleksander Gieysztor,45 Bronislaw Geremek,46 Jerzy Kloczow-
ski,47 Henryk Samsonowicz48 és Przemyslaw Urbanczyk.49 

A történeti régióra vonatkozó magyar, lengyel és az itt nem tárgyalt cseh 
és orosz történeti kutatások, valamint egy még szélesebb kereten belül a Kö-
zép-Kelet-Európát Skandináviával összehasonlító tanulmányok50 megfelelő alapot 
teremtettek az elmúlt években arra, hogy létrejöjjön egy többéves együttműkö-
désre épülő összehasonlító vállalkozás, melyet a Cambridge-ben tanító Berend 
Nóra szervezett. A lengyel, cseh, magyar, svéd, norvég, dán és orosz középkor 
szakértőiből álló kutatócsoportok egy közösen kidolgozott szempontrendszer 
alapján, négy éven át tartó rendszeres munkamegbeszélésekre támaszkodva 
dolgozták ki új áttekintésüket a középkori Közép-Kelet-Európa és Észak-Euró-
pa közös vonásairól, illetve különbözőségéről.51 

E Közép-Kelet-Európáról készült összehasonlító tanulmányok bemutatá-
sát ki kell még egészíteni azokkal a német nyelvű (valamint részben cseh, len-
gyel és magyar) vizsgálatokkal, amelyek a Közép-Nyugat-Európa kategóriája 
körül kristályosodtak ki Ferdinand Seibt felhívása nyomán.52 A német és oszt-
rák Ostforschung hagyománya e kategóriát hosszú időn át elsősorban Németor-
szágnak a régióra gyakorolt gazdasági, társadalmi és kulturális befolyása jegyé-

45 L'Europe aux Xe-XIL' siècles. Aux origines des états nationaux. Eds. Tadeusz Manteuffel, 
Aleksander Gieysztor. Warszawa 1968.; Aleksander Gieysztor. La Polonia medioevale tra Occidente 
ed Oriente europeo. Studi storici 9. (1968); Uő: L'Europe médiéval du Centre-Est: frontières mou-
vantes de cultures. In: Europa medievale e mondo Bizantino. Contatti effettivi e possibilità di studi 
comparati. Eds. Girolamo Arnaldi, Guglielmo Cavallo. Roma 1997. 213-220. 

4(' Bronislaw Geremek: The Common Roots of Europe. Cambridge 1996. 
47 Jerzy Kloczowski: La Pologne dans l'Eglise médiévale. Aldershot 1993.; Uő: Mlodsza Eu-

ropa: Europa Srodkowo-Wschodnia w kregu cywilizacji chrzescijanskiej sredniowiecza. Warszawa 
1998.; Uő: Les pays de l'Europe du Centre-Est du XVe au XVIIe siècle. In: Histoire de l'Europe du 
Centre-Est. Eds. Marie-Elizabeth Ducreux et al. Paris 2004. 106-185. 

48 Henryk Samsonowicz: Miejsce Polski w Europie. Warszawa 1995.; Uő.: Histoire de l'Europe 
du Centre-Est des origines au début du XIVe siècle. In: Histoire de l'Europe du Centre-Est. Eds. 
Marie-Elizabeth Ducreux et al. Paris 2004. 3-105. 

49 Early Christianity in Central and Eastern Europe. Ed. Przemyslaw Urbanczyk. Warszawa 
1997.; Europe around the Year 1000. Ed. Premyslaw Urbanczyk. Warszawa 2001. 

50 Tore Nyberg: Die Kirche in Skandinavien. Mitteleuropäischer und englischer Einfluss im 
11. und 12. Jahrhundert: Anfänge der Domkapitel Bêrglum und Odense in Dänemark. Sigmaringen 
1986.; L'Eglise et le peuple chrétien dans les pays de l'Europe du Centre-Est et du Nord (XTVe-XVe 

siècles). Actes du colloque ... de Rome (27-29 Janvier 1986). Ed. André Vauchez. Roma 1990.; Jerzy 
Kloczowski: La nouvelle Chrétienté du monde occidental: la christianisation des Slaves, des Scandi-
naves et des Hongrois entre le IXe et le XIe siècles. In: Histoire du Christianisme des origines à nos 
jours. IV köt., Évçque, moines et empereurs (610-1054). Ed. Gilbert Dagron et al. Paris 1993. 
869-908.; The Birth of Identities. Denmark and Europe in the Middle Ages. Ed. Brian Patrick 
McGuire. Copenhagen 1996.; Gábor Klaniczay: The Birth of a New Europe about 1000 CE: Conver-
sion, Transfer of Institutional Models, New Dynamics. In: Eurasian Transformations, Tenth to 
Thirteenth Centuries: Crystallizations, Divergences, Renaissances. Eds. Johann P Arnason, Björn 
Wittrock. Leiden-Boston 2004. 99-130.; The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin: 
Christendom (c. 1000-1300). Ed. Lars Boje Mortensen. University of Copenhagen 2006. 

51 Nora Berend: Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central 
Europe and Rus' c. 900-1200. Cambridge 2007. 

52 Westmitteleuropa-Ostmitteleuropa i. m. (Rudolf Jaworski és Ivan Hlavácek tanulmányai); 
Dusán Trestík, A csehek és a magyarok a 10. században. Történelmi Szemle 43. (2001) 131-141. 



ben értelmezte, különös figyelemmel a kereskedelmi útvonalakra, a városháló-
zat német kapcsolataira és a szerzetesrendekre. Annak bemutatására töreked-
tek, hogy az új közép-kelet-európai nemzetek nyugati szomszédjai (németek, 
osztrákok, de a távolabbi vallonok, franciák és olaszok is) tartósan együttmű-
ködtek és együtt éltek e régióval, kereskedőket, klerikusokat, telepeseket küld-
tek oda, és hogy ezek a kapcsolatok a kezdetektől fogva fontos eszközzé váltak a 
„nyugatias" modellek közép-kelet-európai meghonosításában. Ebből a megkö-
zelítésből az derült ki tehát, hogy a német befolyás a különféle történelmi korok-
ban fennálló „univerzális" európai tendenciák közvetítője volt, másrészt saját 
maga is hozzájárult egy sajátos közép-kelet-európai „regionális karakter"53 kifej-
lődéséhez. Hasonló gondolatokkal találkozhatni Werner Conze posztumusz átte-
kintésében is,54 újabban azonban éles kritikával fordult szembe e szemléletmód-
dal Michael Borgolte, elutasítva e kutatások ideológiai felhangjait.55 

Osztrák nézőpontból Közép-Európa kialakulása inkább etnikai és történel-
mi hatások sokszínűségéből álló kreatív keverék eredménye, ahogy azt Herwig 
Wolfram és Walter Pohl „Közép-Európa születése"56 körül forgó kutatásai bemu-
tatják. A Germania Slavica problémakörét tárgyaló Christian Lübke,57 vagy a 
német „kolonizáció" jelenségéről új összképet készítő Körmendy Adrienne58 és 
Jan Piskorski Közép-Nyugat- Európa59 történelmi folyamatainak elemzésében 
ugyancsak újféle megközelítést jelentenek. A második ezredforduló jó alkalmat 
kínált e régió „nyugati", európai természetének szintetikus bemutatására az 
„Európa közepe"60 című, közös — német, osztrák, cseh, szlovák, lengyel és ma-
gyar — együttműködéssel készített kiállításon. 

Közép-Európát, végül, számos impulzus érte a másik oldalról is, Bizánc-
ból és .az Slavia Ortodoxa területéről is.61 Bár a régió gyakran szembesült azzal 
a kockázattal, hogy konfliktus-zónává váljon illetve, hogy áldozatul essen a 
nyugati és a keleti nagyhatalmak (a Német-Római Császárság, a Pápaság, Bi-
zánc, a Mongol, majd az Oszmán Birodalom, vagy később Oroszország) összeüt-

53 Hagen Keller: Zwischen regionaler Begrenzung und universalem Horizont. Deutschland im 
Imperium der Salier und Staufer 1024-1250. Berlin 1986. 

54 W. Conze: Ostmitteleuropa i. m. 
55 Michael Borgolte: Ostmitteleuropa aus dem Sicht des Westens. In: Ostmitteleuropa im 

14.-17. Jahrhunder t - eine Region oder Region der Regionen? Hrsg. Marian Dygo, Stawomir Gaw-
las, Hieronim Grala. Warszawa 2003. 5-19. 

56 Herwig Wolfram: Die Geburt Mitteleuropas. Geschichte Österreichs vor' seiner Entstehung 
378-907. Wien-Berlin 1987.; Walter Pohl, Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa, 567-822 n. 
Chr. München 2002.2 

57 Christian Lübke: Fremde im östlichen Europa. Von Gesellschaften ohne Staat zu ver-
staatlichten Gesellschaften (9-11. Jahrhundert) . Köln-Wien 2001.; Struktur und Wandel im Früh-
und Hochmittelalter. Eine Bestandsaufnahme aktueller Forschungen zur Germania Slavica. Hg. 
von Christian Lübke. Stut tgar t 1998. 

58 Adrienne Körmendy. Melioratio terrae. Vergleichende Untersuchungen über die Siedlungs-
bewegung im östlichen Mitteleuropa im 13-14. Jahrhundert . Poznan 1995. 

59 Historiographical approaches to Medieval Colonization of East Central Europe. Ed. Jan 
Piskorski. New York 2002. 

60 Európa közepe 1000 körül. I—II. Szerk. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz. Stuttgart 
2000. 

61 Europa medievale e mondo Bizantino i. m.; Evelyne Patlagean: Les Etats d 'Europe centrale 
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közéseinek, a középkorban egyedülálló funkcióként a nyugati, a keleti, az észa-
ki és a medditerrán kultúrák találkozási pontjaként is szolgált. 

Aleksander Gieysztor utolsó könyve -r- Az 1000. év új Európája. A pápa-
ság, a birodalom és az újonnan jöttek62 — elegáns szintézisben tárgyalja a kö-
zépkori Közép-Kelet-Európa megszületését. A régió három legjelentősebb ke-
resztény állama — a cseh, a lengyel és a magyar — kialakulását bemutatva 
Gieysztor rámutat , hogyan járult hozzá néhány kiemelkedő történelmi szemé-
lyiség ahhoz, hogy ezek az országok betagozódjanak az európai struktúrába. A 
könyv azzal kezdődik, hogy képet ad a Szent Adalbert63 által létrehozott római 
központú, összeurópai kapcsolatrendszerről, mely jelentős szerepet játszott ha-
zája, Csehország és szomszédai, Magyarország és Lengyelország kereszténység-
re térítésében. Az 1000. év tanult pápája, II. Szilveszter (Gerbert d'Aurillac) a 
másik figyelemre méltó személyiség,64 a harmadik pedig tanítványa, az ifjú csá-
szár, „a világ csodája", III. Ottó, aki a közép-kelet-európai régiót nem leigázni 
akarta, hanem az általa elképzelt Európába integrálni, ám ez a nagyszabású 
terv korai halála miatt befejezetlen maradt.65 

2. A kereszténység felvétele, az államalakulás folyamata, a gazdasági, társadal-
mi és kulturális fejlődés, továbbá az egyházi és politikai intézmények első évez-
redforduló utáni alakulása a közép-kelet-európai régióban kitűnő lehetőséget 
ad az intézményi és kulturális modellek átvételét vizsgáló összehasonlító kuta-
tások számára. Ez a 11-14. századi időszak az európai történelem jól behatá-
rolható, világosan artikulált szakasza volt. Marc Bloch ezt nevezi „második fe-
udális korszaknak".66 George Duby „A katedrálisok kora" könyvcímmel67 jelle-
mezte, Jacques Le Goff e korszakot írta le „középkori nyugati civilizáció"68 

csúcspontjaként. Újabban Robert Bartlett bemutatta, hogy e korszakban nyer-
te el „európai jelleg"-ét egész Európa,69 Robert Moore pedig az „első európai forra-
dalom"-ként70 tárgyalta e kort. Ha a középkori Európa fejlődésében modelleket 
keresünk, jó kiindulópontot ad ez az időszak. A modellek átvételének-átadásának 
középkori folyamatára a közép-kelet-európai régió (és tegyük itt hozzá: az észak-

62 Aleksander Gieysztor: L'Europe nouvelle autour de l'An Mil. La Papauté, l'Empire et les 
„nouveaux venus". Rome 1997. 
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68 Jacques Le Goff: La Civilisation de l'Occident médiéval. Paris 1984. 
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európai térség is) azért tűnik különösen alkalmasnak, mert az itt élő népek ép-
pen ebben az időszakban határozták el, hogy Europa Occidens példáját fogják 
követni. Tanulmányom második felében rövid áttekintést nyújtok azokról a mun-
kákról, amelyek e folyamat néhány aspektusát megvilágítják. 

Mielőtt azonban belefognánk, hadd térjek ki még az összehasonlítás mód-
szereire, illetve hadd hívjam fel a figyelmet az ezzel kapcsolatos módszertani 
megfigyelések fontosságára. Milyen kritériumok alapján jelenthetjük ki, hogy 
bizonyos történelmi jelenségek a más helyen található intézményi és kulturális 
modellek átvett változatai? A régió fejlődési modelljeit tárgyaló közép- és ke-
let-európai történeti kutatás a térség történelmében a legtöbbször éppen eze-
ket az összetevőket kísérelte meg feltérképezni. Sikerüket azzal mérte, hogy 
mennyire pontosan és gyorsan vették át ezeket a modelleket; felhánytorgatta 
és az „elmaradottság" jelének tekintette az átvételek hiányosságait és nehéz-
kességét. 

Az európai társadalmak összehasonlító történetének szisztematikus vizs-
gálatában legalábbis Marc Bloch 1928-ban megjelentetett útmutató tanulmá-
nyáig szokás visszanyúlni,71 illetve, mint Szűcs Jenő is tette, A feudális társa-
dalom nagyszabású vállalkozásához, amelyben Bloch az európai civilizációt egy 
világméretű összehasonlító perspektívába helyezte.72 Ami az „európai modell" 
tartalmi meghatározását illeti, napjainkban arra került a hangsúly, hogy — 
Michael Borgolte szavaival — Európát a „kultúrák megszüntethetetlen plurali-
tása" jellemzi.73 Az összehasonlítás módszertanát illetően pedig a történetírói 
gyakorlatot a társadalomtudományok területén elért legfrissebb eredmények 
fényében szokás újragondolni.74 

A gazdasági, társadalmi és kulturális modellek átvételének elemzésével 
foglalkozó összehasonlító történetírás hasznos korrekciójaként külön említést 
érdemel a Michael Werner és Bénédicte Zimmermann által kidolgozott histoire 
croisée módszertana.75 Ez a kutatási-elemzési stratégia a különböző politikai, 
társadalmi vagy kulturális kapcsolatokból következő, gyakran ellentétes irá-
nyú hatásokra figyel, azokra a folyamatokra, amelyek a modelleket és azok fel-
tételezett „helyi változatai"-t szüntelen átalakulásra kényszerítik. A mechani-
kus átvétel, a máshol kialakított formák, mechanizmusok változtatás nélküli, 

71 Marc Bloch: Pour une histoire comparée des sociétés européennes. In: Uő: Mélanges histo-
riques I—II. Paris 1963.1. 16-40., vö. Marc Bloch aujourd'hui. Histoire comparée et sciences sociales. 
Eds. Hartmut Atsma, André Burguière. Paris 1990. 
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Structure. Oslo 1987. 
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dicte Zimmermann: Túl az összehasonlításon: histoire croisée és a reflexivitás kihívása. Korall 
28-29. (2007) 5-30. 



passzív befogadása helyett az histoire croisée a cserefolyamatokból következő 
dinamikus kapcsolatot helyezi előtérbe, melyben nemcsak az átvett modell, ha-
nem mindkét fél, az átadó és az átvevő is folyamatosan átalakul, alkalmazkodik 
az új helyzethet és saját válaszokat dolgoz ki az új kihívásokra. 

E szempontok figyelembevételével, négy kutatási terület rövid bemutatá-
sával szeretném szemléltetni a 11-13. századi Közép-Kelet-Európa Nyugathoz 
közeledésének folyamatát: a kereszténység felvétele; az egyházi s truktúrák, a 
szerzetes- és koldulórendek elterjedése; a dinasztikus szentkultuszok kiépülé-
se; illetve a társadalmi kategóriák fejlődése, átalakulása Közép-Kelet-Európá-
ban. 

2.1. „Az európai kereszténység kialakulása",76 „Európa megtérése",77 

„Európa evangelizációja",78 „a népek megkeresztelése"79 olyan történelmi fo-
lyamatot jelöl, amely természetszerűleg azon alapszik, hogy a kulturális és in-
tézményi modellek egy csoportját a korábban pogány népek átveszik, ezért jó 
kiindulópontot ad a főprobléma megvilágítására. Először is praktikusnak tűnik 
különbséget tenni — Ian Wood nyomdokain haladva — két alaptípus között: a 
kereszténység terjedhet missziós tevékenység hatására, illetve hatalmi szóval, 
a kereszténységre áttérést egyéni meggyőződésből vagy hatalmi megfontolásból 
eldöntő uralkodói rendelettel, mely előírja az alattvalók kötelező érvényű meg-
keresztelését.80 E két változat Európában két történelmi szakasznak feleltethe-
tő meg. A különféle irányokból érkező missziós tevékenység megelőzte az ural-
kodók azon döntését, hogy felvegyék a kereszténységet és elősegítsék az egyhá-
zi szervezet kiépülését. Néhány jelentéktelen variációtól eltekintve ez volt a 
kora középkorban megfigyelhető fő modell, a vizigótok, frankok, angolszászok 
és sok germán törzs is így tért át a keresztény hitre.81 

A hittérítés első szakaszában gyakori volt a rivalizálás a misszionárius 
központok között: ez történt Róma és az ariánusok között a vizigótok, a fran-
kok és a többi germán törzs megtérítésében, illetve Róma és az írek között az 
angolszászok körében.82 Közép- és Kelet-Európa megtérítése is ezt a mintát kö-
vette. A hittérítő misszionáriusok három fő központ felől érkeztek: a latin ke-
reszténység térítői Bajorország, illetve Itália felől, a görög-keleti kereszténység 
terjesztői pedig Bizánc felől. Ez utóbbinál ki kell emelni az önálló szláv tradíció 
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létrejöttét és fennmaradását: Cirill és Metód sikeres misszióját Morvaország-
ban és Bulgáriában.83 A csehek megtérítését bajor misszionáriusok vindikálták 
maguknak (utalva a „tizennégy cseh fejedelem" 845-ben történt megkeresztel-
kedésére, majd Spytihnév cseh herceg egyházpolitikájára, melynek hatására 
895 után a cseh egyház a regensburgi püspökség irányába orientálódott, ami 
meghatározta a jövőt illetően a cseh kereszténység latin jellegét). Ugyanakkor a 
cirill-metódi hagyomány is jelen volt: amikor a cseh törzsek a „Nagymorva" ál-
lam befolyása alá kerültek a 9. század végén, a történeti hagyomány szerint 
895-ben Metód megkeresztelte Spytihnév apját, Bofivojt, saját egyházmegyéje ha-
tárait kiterjesztette nyugati irányba). Ezt a tradíciót és a hozzá kapcsolódva to-
vábbélő szláv liturgiát azután Sázava kolostorában a középkor végéig ápolták.84 

Magyarország déli határait a görög misszionáriusok valamivel hamarabb 
érték el, a 10. század második felében, mint a német nyelvterületről érkezők 
(bajorok vagy szászok). Bár a latin orientáció hamarosan előtérbe került, a gö-
rög-keleti, orthodox kereszténység jelenléte a középkor végéig érezhető volt.85 

A kijevi Rusz példája sokat elárul: Olga hercegnő egyéni megtérését, amely 
valamikor 946 és 960 között következett be Bíborbanszületett Konstanin udvará-
ban, nem követte a kereszténység állami felvétele. Fia, Szvjatoszláv és eleinte 
unokája, Vlagyimir is inkább a pogány kultuszt választotta. A muszlim volgai 
bolgároktól elszenvedett vereség u tán azonban az utóbbi úgy döntött, hogy át-
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tér egy nagy, egyistenhitre épülő vallásra. Az orosz „Régi idők krónikája" (Po-
veszty vremennih let) szerint Vlagyimir nagyfejedelem 896-ban udvarába hívta 
a bolgár muszlimok, a kazárok között élő zsidók, illetve a latin és görög keresz-
ténység képviselőit. Miután meghallgatta mindegyikük ismertetését saját vallá-
suk fő tanairól, a bizánci-orthodox keresztény egyház felé irányuló orientáció 
mellett döntött.86 

Ezek az egymással versenyző és párhuzamos hatások egyértelműen jelzik: 
egyáltalán nem beszélhetünk arról, hogy a régióban egyetlen modell honosult 
volna meg. A keresztény hit több különböző központból kiindulva terjedt, ame-
lyek gyakran kerültek egymással ellentétbe; terjedt „alulról" és „felülről", és 
egyáltalán, minden olyan irányból, ahol kereskedelmi utak, illetve politikai 
vagy katonai szövetségek működtek. 

Az uralkodó megkeresztelése után kezdődő és annak támogatásával ki-
bontakozó második hittérítési fázist kétféle kulturális mechanizmus jellemzi: a 
konfliktus-elnyomás-ellenállás háromszöge és az előbb-utóbb elkerülhetetle-
nül kialakuló olvasztótégely (melting pot) hatás. 

A barbaricum megtérítése minden bizonnyal pusztító folyamat volt, ahogy a 
közelmúltban Karol Modzelewski bemutatta.87 A kereszténység átvétele a régi 
társadalmi és kulturális s t ruktúrák sorát rombolta le az új kapcsolatok kialakí-
tása érdekében és ez sok helyütt tartós ellenállást váltott ki a Nyugattal szem-
ben.88 Ezek a konfliktusok megvilágítják Szent Adalbert (t997), az „öt mártír 
testvér" ( t l002) és Querfurti Brúnó (11009) poroszországi missziójának tragi-
kus kimenetelét. Az általuk elszenvedett vértanúhalál jól példázza az új hit ter-
jedésével szembeni helyi pogány ellenállás mértékét.89 

Magyarország keresztény hitre térítését aligha lehet békésebbnek nevez-
ni. Az első kapcsolatfelvétel, a quedlinburgi birodalmi gyűlés és a korai misszio-
nárius kapcsolatok nyomán,90 mint tudjuk, Géza fejedelem és fia, István véres 
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90 Csanád Bálint: Quedlinburg: Der erste Schritt der Ungarn nach Europa und dessen Vor-
geschichte (Sackgassen, Fallen, Wahlmöglichkeiten). In: Der Hoftag in Quedlinburg 973. Von den 



belső háborúk sorozatával tudta csak legyőzni az ellenállókat.91 A keresztény 
királyi hatalom természetét jól érzékelteti Szent István késő 11. századi Kis Le-
gendájának egyik bekezdése: „A király [...] így szólt hozzájuk: »Miért hágtátok 
által az Istentől elrendelt törvényt ? Miért nem ismertetek irgalmat, és ártatlan 
embereket miért büntettetek ?[...] Ahogy ti cselekedtetek, úgy cselekszik ma az 
Úr is színem előtt veletek.« Miután ítéletüket elnyerték, valamennyit elvezet-
ték, és az ország minden táján az utak mentén kettesével felakasztva elvesztet-
ték. Ezzel akarta hát megértetni, hogy aki nem nyugszik meg az Úr által meg-
hirdetett igazságos törvényében az így jár. Hallották a föld lakói az ítéletet, 
mellyel a király intézkedett, és megrettentek".92 Nem csoda, hogy az efféle meg-
torló intézkedések az István király halála utáni évtizedekben (1046-ban és 1061-
ben) két hatalmas pogánylázadást is kiváltottak. A magyar keresztény egyház 
egyik legfontosabb képviselőjét, a Gellért csanádi püspököt az előbbi folyamán 
meggyilkolták.93 

A frissen keresztény hitre tért magyar királyság ugyanakkor „vendéglátó 
ország" lett, uralkodói arra törekedtek, hogy minél több érdekes vagy hasznos 
újdonságot tudjon befogadni (Szent István kemény intézkedései is épp az or-
szágban lakó idegenek védelmét szolgálták). Arra törekedett, hogy a „vendé-
gek" (bajor misszionáriusok, olasz zarándokok, bizánci szerzetesek, átutazó né-
met egyházi emberek, zsidó és arab kereskedők, francia és angol vándorlova-
gok), otthon érezzék magukat és bízzanak a király személyes védelmében.94 Ez 
volt István király egyik legfontosabb „intelme" fiához, Imre herceghez: „az egy 
nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő".95 

A latin és görög kereszténység kulturális és intézményes mintáinak átvé-
telét további területi terjeszkedés is elősegítette: a l l . század végén I. László és 
I. Kálmán kiterjesztették az ország határait Bulgária és Szerbia ortodox terüle-
tei felé és a már korábban kereszténnyé vált Horvátországot a magyar korona 
területéhez csatolták, 1108 után fennhatóságuk Dalmáciát is magába foglalta. 

historischen Wurzeln zum neuen Europa. Hrsg. Andreas Ranft. Berlin 2006. 29-36.; a magyarok kö-
rében folytatott korai hittérítés forrásait újabban Koszta László vette tüzetes vizsgálat alá a Törté-
nettudományi Intézetben tartott előadásában (2009). 

91 Györffy György. István király és műve. Bp. 1988.2; Szent István és az államalapítás. Szerk. 
Veszprémy László. Bp. 2002. 

92 Legendae Sancti Stephani regis maior et minor atque legenda ab Hartvico conscripta. Ed. 
Emma Bartoniek. In: Scrip tores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpa-
dianae gestarum I—II. Edendo operi praefuit Emericus Szentpétery. Budapestini 1937-1938. (a to-
vábbiakban: SRH) II. 398-399., magyarul 1. Árpád-kori legendák és intelmek. (Szentek a magyar kö-
zépkorból I.). Összeáll, és szerk. Érszegi Géza. Bp. 1999. 15-16. 

93 Szegfű László: La missione politica ed ideologica di San Gerardo in Ungheria. In: Venezia ed 
Ungheria nel Rinascimento. Ed. Vittore Branca. Firenze 1973. 23-36. 

94 Fügedi Erik: Das mittelalterliche Königreich Ungarn als Gastland. In: Die deutsche Ost-
siedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte. Ed. Walter Schlesinger. Sig-
maringen 1975. 471-507.; Uő: A befogadó: a középkori magyar királyság. In: Uő: Kolduló barátok, 
polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorról. Bp. 1981. 398-418.; az „idegenek" státusá-
ról 1. Nóra Berend: At the Gate of Christendom. Jews, Muslims and „Pagans" in Medieval Hungary, 
c. 1000-C.1300. Cambridge 2001.; Lübke, C.: Fremde im östlichen Europa i. m. 7. 

95 Libellus de institutione morum. Ed. Josephus Balogh. In: SRH II. 614-621.; Árpád-kori le-
gendák és intelmek i. m. 53.; Szűcs Jenő: Szent István Intelmei: az első magyarországi államelméleti 
mű. In: Szent István és kora. Szerk. Glatz Ferenc, Kardos József. Bp. 1988. 32-53. 



Ezek a hódítások alapozták meg azt a státuszt, hogy a Regnum Hungáriáé ta-
lálkozási pont, különböző nemzetek és kultúrák hagyományainak olvasztótége-
lye lehetett, miközben Közép-Kelet-Európában és a Balkán-félszigeten terjesz-
kedő nagyhatalomként viselkedett.96 

A kétféle kereszténység keveredése Közép-Kelet-Európa és Észak-Európa 
más új államaiban is felfedezhető. A cseh kereszténységben a középkor végéig 
együtt éltek a (keresztény vagy pogány) szláv vallási megnyilvánulások a ger-
mán (és latin) hagyományokkal.97 Bár Lengyelország a 12. században elveszí-
tette politikai egységét (és csak a 14. század elejére nyerte vissza), meglehető-
sen sokszínűvé tette az országot a germán Nyugat, a kijevi (később mongol) Ke-
let, a balti, skandináv és teuton Észak, valamint a magyar és cseh Dél közötti 
földrajzi fekvése.98 

A kereszténység számos nyugati és keleti elemének átvétele korántsem je-
lentette a szláv, a magyar, vagy a germán kereszténység előtti elképzelések és 
szokások egyidejű eltűnését. Bár a keresztény hitre térés első évszázadaiban vi-
szonylag keveset lehet erről tudni, eltekintve a pogányok „megátalkodottsá-
gá"-ról olvasható alkalmi egyházi panaszoktól. A következő évszázadok króni-
káiban azonban nyomon kísérhetjük ezeknek a hiedelmeknek és mítoszoknak99 

az újjáéledését. A késő középkorban ebben a régióban is kialakult az elitkultúra 
képviselőiben az a késztetés, hogy a „népi babonák"-at és a „mágiá"-t kiirtsák 
hasonlóan ahhoz, ahogy Nyugaton ez a kora középkorban már megtörtént.100 

Ám míg Nyugaton a 13. században, a kolduló rendek megalakulása idején el-
kezdődött a babonák elleni új kampány,101 Közép-Kelet-Európában a „népi ba-
bonák"-kal szembeni hasonló kritikák csak a 14-15. században fogalmazódtak 
meg. A mozgalom legjelentősebb élharcosa a ferences obszervancia volt, de ez a 
téma már kívül esik az itt megadott kronológiai kereteken.102 

96 Vö. Engel P: Szent István birodalma i. m. 
97 Frantisek Graus: Kirchliche und heidnische (magische) Komponenten der Stellung der 

Premyslidensage und St Wenzels-Ideologie. In: Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit. 
Hg. von Frantisek Graus und Herbert Ludat. Wiesbaden 1967. 148-161.; Trestík, D.: Slawische 
Liturgie und Schrifttum im Böhmen i. m. 

98 Christianity in East Central Europe: Late Middle Ages. Eds. Jerzy Kloczowski, Pawel Kras, 
Wojciech Polak. Lublin 1999.; Kloczowski, J.: A History of Polish Christianity i. m. 

99 Deér József: Pogány magyarság - keresztény magyarság. Bp. 1938.; Jacek Banaszkiewicz: 
Podanie o Piascie i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnosredniowiecznymi tradycjami dynas-
tycznymi. Warszawa 1986.; Uő: Königliche Karrieren von Hirten, Gärtnern und Pflüger. Zu einem 
mittelalterlichen Erzählschema vom Erwerb der Königsherrschaft (die Sagen von Johannes Agnus, 
Premysl, Ina, Wamba und Dagobert). Saeculum 33. (1982) 265-286. 

100 Dieter Harmening: Superstitio. Uberlieferungs- und theoriegeschichtliche Untersuchun-
gen zur kirchlich-theologischen Aberglaubensliteratur des Mittelalters. Berlin 1979.; Aron J. Gu-
revics: A középkori népi kultúra. Bp. 1987.; Valerie Flint: The Rise of Magic in Early Medieval 
Europe. Princeton 1991. 

101 Jean-Claude Schmitt: Le saint lévrier. Guinefort, guérisseur d'enfants depuis le XIIIe 

siècle. Paris 1979.; Uő: Les „superstitions". In: Des dieux de la Gaule à la papauté d'Avignon. 
Histoire de la France religieuse. Ed. Jacques Le Goff. vol. I. Paris 1988. 419-551.; Michael David 
Bailey: Magic and Superstition in Europe: A Concise History from Antiquity to the Present. 
Lanham 2007. 

102 Stanislaw Bylina: Magie, sorcellerie et culture populaire en Pologne aux XVe et XVIe 

siècles. In: Witch Beliefs and Witch-hunting in Central and Eastern Europe (Conference in Buda-



2.2 A második téma, amelyet tárgyalni szeretnék, a hittérítés közvetlen 
folytatása, vagyis az egyházi s t ruktúrák kiépülése és a szerzetesrendek, majd a 
koldulórendek kialakulása. Magyarország esetében az egyházi intézmények (a 
püspökségek, a kolostorok és a plébániák) és az államigazgatási s truktúrák 
(vármegyék, várak) gyors kiépüléséről meglehetősen részletes dokumentáció 
maradt fenn Szent István, Szent László és Könyves Kálmán törvényeiben.103 

Míg a püspökségek a cseh és a lengyel területeken a 10-11. században viszony-
lag lassú ütemben alakultak (Prága, Olmütz, Poznan, Gniezno, Krakkó, Breslau, 
Kolberg, Plock)104 a Magyar Királyság területén néhány évtized leforgása alatt 
— Szent István és Péter uralkodása idején — megalakult tíz püspökség (Veszp-
rém, Esztergom, Győr, Erdély, Eger, Pécs, Kalocsa, Csanád, Bihar és Vác) amely-
hez a l l . század végén és a 12. elején további kettő (Zágráb és Nyitra) csatlako-
zott.105 

Az egyházmegyék kialakulása és az egyházi struktúrák fejlődése a régió-
ban szoros összefüggésben állt a Pápasághoz fűződő kapcsolatok alakulásával. 
A Pápaság és a Német-római Birodalom közötti fokozódó politikai ellentétek 
idején ez a kérdéskör különösen nagy jelentőséggel bírt. Mindkettő számára 
rendkívül fontos volt az új keresztény államokkal fenntartott kapcsolat. Altalá-
nosságban véve a Pápaság diplomáciai erőfeszítéseit több siker koronázta Ma-
gyarországon és Lengyelországban, míg Csehország hovatartozása vitatott ma-
radt, ingadozott a pápa és a Német-római Császárság között.106 A pápai legátu-
sok a kereszténységet újonnan felvett országokban előszeretettel avatkoztak be 
a dinasztikus konfliktusokba és kísérletet tet tek arra, hogy az egyház pápai 
centralizációját szolgáló reformokat itt kezdjék bevezetni, mivel ezekben az or-
szágokban kisebb ellenállásra számítottak. 

pest, Sept. 6-9, 1988). Acta Ethnographica Hungarica 37. (1991) 173-190.; Krzysztof Bracha: 
Teolog, diabet i zabobony: Swiadectwo traktatu Mikolaja Magni z Jawora De superstitionibus. 
Warszawa 1999.; Benedek Láng-. Unlocked Books. Manuscripts of Learned Magic in the medieval 
Libraries of Central Europe. University Park PA. 2009. 

103 Závodszky Levente-. A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati 
határozatok forrásai. Bp. 1904.; János M. Bak: Signs of Conversion in Central European Laws. In: 
Christianizing Peoples and Converting Individuals i. m. 115-124. 

104 Kloczowski, J.: A History of Polish Christianity i. m. 14-20.; Christianization i. m. 243-245, 
282-285. 

105 György Györffy. Zu den Anfängen der ungarischen Kirchenorganisation auf Grund neuer 
quellenkritischer Ergebnisse. Archivum Históriáé Pontificae 7. (1969) 79-113.; Koszta László-. A 
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Gyula. Bp. 1988. 153-208.; Uő: A keresztény egyházszervezet kialakulása. In: Árpád előtt és után. 
Szerk. Kristó Gyula, Makk Ferenc. Szeged 1996. 175-188.; Uő: A váci püspökség alapítása. Száza-
dok 135. (2001) 363-375.; Kristó Gyula: Szent István püspökségei. In: Uő: írások Szent Istvánról 
és koráról. Szeged 2000. 121-135. 

106 Bernhard Schimmelpfennig: Das Papsttum. Grundzüge seiner Geschichte von der Antike 
bis zur Renaissance. Darmstadt 1984.; Colin Morris: The Papal Monarchy The Western Church 
from 1050 to 1250. Oxford 1989.; Gerics József - Ladányi Erzsébet: A Szentszék és a magyar állam 
a l l . században. Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000 éve. Szerk. Zombori István. Bu-
dapest 1996. 9-20. és Szovák Kornél: Pápai-magyar kapcsolatok a 12. században. In: uo. 21-46.; 
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A világi hatalmak és a Pápaság által támogatott és felügyelt egyházmegyé-
ken és plébániákon kívül a keresztény hit terjesztésében a szerzetesrendek ját-
szották a legnagyobb szerepet. Az első kolostoralapítások szorosan kötődtek a hit-
térítő munkához; a közép-kelet-európai régióban főleg Benedek-rendi kolostoro-
kat alapítottak.107 Magyarországon a legelső a 996-ban Szent Márton patrocíniu-
mával alapított pannonhalmi apátság.108 Hasonló volt a jelentősége a prágai 
Brevnov, a krakkói Tyniec és a gnieznói Mogilno kolostoroknak.109 Ebben a térség-
ben számos szláv, vagy görög regulát követő kolostor is működött (Csehországban 
Sázava, Magyarországon pedig Veszprémvölgy és Szávaszentdemeter).110 

A 11. században a kor legfontosabb szerzetesrendi központjaként Cluny 
kolostora Közép-Kelet-Európában is jelentős szerepet játszott.111 Odilo apát el-
kísérte III. Ottó császárt a híres gnieznói találkozóra,112 és levelezést folytatott 
Szent Istvánnal.113 

A 12. századi kereszténység diadalmasan felemelkedő űj reformszerzetes-
rendje, a ciszterci rend, mely vonzódott a lakatlan, civilizálatlan területekhez, 
érthető módon érdeklődött aziránt, hogy kolostorokat hozzon létre a a nyugati 
kereszténység határvidékein: ez magyarázza közép-kelet-európai gyors elterje-
désüket. E jól szervezett rend jelenléte nagyban hozzájárult az összeurópai ke-
reszténység homogenitásának kialakulásához.114 

A 13. századi koldulórendek hasonló módon részesítették figyelemben a 
nyugati kereszténység peremvidékeit, mint Cluny és a ciszterci rend.115 Első-

107 F. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon: kata-
lógus. Bp. 2000.; Kiss Gergely. Abbatia regalia - hierarchia ecclesiastica. A királyi alapítású bencés 
apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. században. Bp. 2006. 

108 Möns sacer 996-1996: Pannonhalma 1000 éve I—III. Szerk. Takács Imre. Pannonhalma 
1996.; Paradisum plantavit: Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Szerk. Takács Imre. 
Pannonhalma 2001.; Christianization i. m. 352-354. 

109 Kloczowski, J.\ A History of Polish Christianity i. m. 15.; Christianization i. m. 20., 
246-248. 
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In: Der heilige Prokopp i. m. 65-78.; Petr Sommer: Sázava und böhmische Klöster des 11. Jahr-
hunderts. In: uo. 157-172.; Györffy Gy.: A szávaszentdemeteri görög monostor i. m.; Miladinou, 
M.: Margins of Solitude i. m. 157-163. 
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tico-dynastiques et ecclésiastiques. Revue des Études Hongroises et Einno-Ougriennes 1. (1923: 
1-2.) 15-26.; Galla Ferenc: A clunyi reform hatása Magyarországon. Pécs 1931.; György Székely: 
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sorban a domonkos rend tűzte ki célul a „pogányok" (a kunok, a frízek, a poro-
szok és a litvánok) közötti hittérítésben való közreműködést,116 de hamarosan 
csatlakoztak hozzájuk misszióikkal a ferencesek is.117 Az a törekvésük, hogy 
missziót folytassanak az újonnan keresztény hitre tért keleti térségben, azzal 
az érdekes, nem várt következménnyel járt , hogy néhány évtized leforgásával 
rendkívüli befolyásuk lett térségbeli országok uralkodó dinasztiáinál, amelyek 
vallási céljaik megvalósításához elsősorban a koldulórendekre támaszkodtak. 

A királyi patronátus alatt álló közép-kelet-európai kolostorok tulajdon-
képp birodalmi hagyományt követtek, az Eigenkloster a császári hatalom fon-
tos támasza volt az Ottók Német-római Birodalmában.118 A szerzetesrendek és 
koldulórendek — Cluny, a ciszterciek, a premontreiek, a domonkosok és a fe-
rencesek — királyi, hercegi vagy főúri patronátusa ugyanakkor ebben a régió-
ban jelentős átalakulást okozott kolostori közösségeik vallásos célkitűzéseiben 
és gyakorlatában. Ezek a reformrendek eredetileg nagyon is érdekeltek voltak a 
helyi világi, vagy egyházi elöljáróktól való függetlenségük elnyerésében és meg-
őrzésében — arra hivatkozva, hogy ők csak a Szentszéknek vannak alárendelve 
— a közép-kelet-európai királyságokban azonban az udvarral fenntartott sze-
mélyes kapcsolataikra voltak kénytelek támaszkodni. 

Ami a domonkosokat és a ferenceseket illeti, a királyi udvar által nekik 
nyújtott támogatás tulajdonképp ellentétben állt eredeti városi természetük-
kel. A Nyugaton és Itáliában eredetileg városi reformátorként, egyetemi teoló-
gusként vagy félelmetes inkvizítorként érvényesülő kolduló barátok Közép-Ke-
let-Európában a királyok, királynék és a kegyes, szent életű hercegnők119 gyón-
tatópapjaként és szellemi mentoraként szereztek hatalmat. 

2.3. Az uralkodó királyi és hercegi dinasztiákhoz kötődő szentkultuszok 
megjelenése egyértelművé teszi, hogy a térségben a keresztény hit átvétele szo-
ros kapcsolatban állt a világi hatalommal. A királyi és dinasztikus szentek kul-
tusza, ez a sajátos középkori szent-típus,120 a kora középkorban inkább a latin 
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Hagiographica n° 68) Bruxelles 1984.; Uő: Les Saintes Reines du Moyen Age en Occident (VIe-XIIIe 

siècles). (Subsidia Hagiographica n° 76) Bruxelles 1992.; Klaniczay Gábor: Az uralkodók szentsége 
a középkorban. Magyar dinasztikus szentkultuszok és európai modellek. Bp. 2000. 



kereszténység peremvidékén terjedt el.121 Egyes történelemkutatók ebben a 
„szakrális királyság" kereszténység előtti ideájának továbbélését látták.122 A 
germán és angolszász mitológia értelmezéséből kifejtett „karizmatikus király-
ság" koncepciójának123 a dinasztikus szentkultusz formájában való továbbélé-
sét azután meggyőzően cáfolta Frantisek Graus. Szerinte semmiféle kontinui-
tás nem állt fenn az uralkodók pogány szakralitása, a nekik tulajdonított kariz-
matikus győzelem- és termékenység-hozó szerep, valamint a kora középkorban 
megjelenő királyszentek kultusza között. Éppen ellenkezőleg, a kora középkori 
keresztény egyház kitartó ellenállást fejtett ki a uralkodók szentté avatása kér-
désében. Ez azért is érthető, mert az uralkodók életében számos kötelesség 
(részvétel a háborúk öldökléseiben, halálos ítéletek kimondása, utódok nemzé-
se) nehezen volt összeegyeztethető a keresztény szentek életével. Még olyan 
nagy érdemeket szerző térítő uralkodók emléke köré sem szövődött a kora kö-
zépkori Nyugaton kultusz, mint Nagy Konstantin, Klodvig vagy Nagy Kár-
oly.124 Ez az ellenállás csak egy több évszázadon keresztül elhúzódó átértékelő-
dés nyomán enyhült.125 

Hogyan magyarázható ezek után, hogy a 7-9. századi angolszász királysá-
gokban, majd az évezredforduló táján megtért északi és keleti országokban 
nagy számban bukkannak fel új, sikeres uralkodószent-kultuszok? A válasz ki-
indulópontja valószínűleg a megtérés utáni helyzetben keresendő: a kora kö-
zépkori barbár királyságok megtért uralkodói és a helyi egyház között szoros 
szövetségre volt szükség. Már maga a térítés is csak az uralkodó támogatásával 
volt lehetséges, aki alapításokkal, adományokkal és törvényekkel támogatta a 
hitterjesztést és az egyház működését. E segítségnek lett a jutalma, hogy a ke-
reszténnyé lett uralkodóházak néhány példás életű tagja (mártírok vagy jám-
bor özvegyek, hercegnők) feje fölé glória került. 

E modell kialakulását a 7-9. századi angolszász királyságok szentkirály-
kultuszainál figyelhetjük meg. A keresztény hit védelmében mártírhalált halt 
királyok — a northumbriai Szent Oszvald (1642) vagy a kelet-angliai Szent 

121 Karol Górski: Le roi saint. Un problème d'idéologie féodale. Annales E.S.C. 24. (1969) 
370-376. 
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té avatásának kérdésére még visszatérek. (Vö. Robert Folz: Le souvenir et la légende de Charle-
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Edmund (t869) — szenvedéstörténetét a legendák Krisztus passiójához hason-
lították, ezzel egyengetve az uta t a király-szent típusának elfogadásához.126 Ha-
sonló kompromisszumot kínáltak a dinasztikus szentkultusz iránti igény kielé-
gítéséhez a szent királynék kultuszai: a Meroving kori Szent Radegunda 
(t587), szent Bathilda (t680) vagy az angolszász Szent Etheldreda (t679). A 
férjük udvarát elhagyó, kolostorba vonuló, ott a püspökök támogatásával vala-
miféle alternatív, egyházbarát, a fényűzésről lemondó hatalmi központot kiala-
kító, jótékonykodó szentéletű királynék a királyi hatalom szelídebb, kereszté-
nyibb arculatát tudták felmutatni.127 A Német-római Császárságot megalapító 
szász dinasztia is élt a lehetőséggel, hogy a család szent királynéi — I. Ottó 
édesanyja, Matilda (t968), és két felesége, Edit (1946) és Adelheid (t999) — ré-
vén az egész dinasztiára rávetítse a beata stiips, a „szent nemzetség" dicsősé-
gét, így egészítve ki a császári szakralitás szimbólumait.128 A 11-12. századi 
Skandináviában — az angolszászokéhoz hasonló — megtérés utáni történelmi 
helyzetben ismét a mártír királyok és hercegek lesznek a legnépszerűbb helyi 
szentek: a norvégiai Olaf Haraldsson (11030), a dániai Szent Knut király 
(fl086) és a meggyilkolt herceg, Knut Laward (11131), Orkney szigetén Szent 
Magnus (11115) vagy a svéd Szent Erik (tH60).129 

Ami Közép-Kelet-Európát illeti, a dinasztikus szentkultuszok csehorszá-
gi, magyarországi (sőt az orthodox kereszténységhez kapcsolódó kijevi Ruszban 
is megfigyelhető) dominanciája megerősíti a fent leírt modell általános érvé-
nyét.130 A legfontosabb mintát Csehország adja. A jámbor cseh herceg, Szent 
Vencel kultusza olyan uralkodó képét tárja elénk, akinek a szentsége épp abban 
rejlett, hogy elutasította az uralkodói feladatok jelentős részét: keresztényi el-
vekre hivatkozva ledöntette az akasztófákat, kiszabadította a rabokat („ne ítél-
jetek és nem ítéltettek" Luk. 6:37.), és később le akart mondani uralkodói tisz-
téről, hogy szerzetesnek álljon, majd végül ellenállás nélkül fogadta gyilkos 
öccse támadását, így halva mártírhalált. A személye körül kialakult kultusz 
azonban hamarosan az egész cseh nemzet szent patrónusává, védelmezőjévé 
tette.131 
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Szent Vencel mintája hatott a kijevi kultuszokra: a Vlagyimir nagyfejede-
lem halála után kitört trónviszály során meggyilkolt két herceg, Borisz és Gleb 
(11015) a mártírhalált ellenállás nélkül fogadó, „szenvedés-tűrő" szent típusát 
alapozza meg az orosz kereszténységben (sztrasztoterpci). Borisz és Gleb di-
nasztikus kultusza a században kiegészült apjuk, Vlagyimir, az oroszok „apos-
tola", és annak nagyanyja, a kereszténységet elsőként felvevő Olga kultuszával; 
ezen a ponton is emlékeztetve Szent Vencel kultuszára, akinek keresztény nagy-
anyját, Ludmilát is szentként tisztelték a l l . századtól kezdve.132 

Ebben a kontextusban kell értelmezni a magyar szentek első csoportjá-
nak, s köztük mindenekelőtt Szent Istvánnak és Szent Imrének 1083. évi 
szentté avatását.133 E kultuszokról szóló elemzéseim egyik központi megfigyelé-
se, hogy az uralkodószentek kultuszának 11. századi elterjedése nyomán István 
király lett az első, akit pusztán apostoli és uralkodói érdemeinek elismerése-
ként kezdtek szentként tisztelni, anélkül, hogy mártírhalált halt volna. Ezzel 
új fejezet kezdődött a középkori Európa dinasztikus szentkultuszainak törté-
netében. Míg a mártír szent királyok és a kegyes életű királynék emléke köré 
szövődő szentkultuszok csak igen áttételesen szolgálhattak az uralkodók szak-
ralitásának reprezentációjára, az apostol-király, a példaszerű miles Chinsti, a 
rex iustus kultusza már sokkal inkább alkalmas volt erre a szerepre. Követendő 
mintát mutatott a királyság keresztény elveiről, amit Szent István esetében 
nemcsak legendái, hanem Imre fiához intézett Intelmei is jól példáztak.134 Igen 
fontos azt is tekintetbe venni, hogy a szent királyok kultusza gyakran fontos 
szerepet játszott a rivális trónkövetelők harcában, és a kultusz megalapítóját 
kedvező helyzetbe hozta. Az unokatestvérét, Salamont börtönbe záró, és hat 
éve koronázatlanul uralkodó László legitimitásának megerősítésében is nyilván 
fontos szerepet játszott az, hogy az ő patronátusa alatt avatták szentté a ke-
resztény királyság megalapítóját, Istvánt. 

Miután a helyi egyházak támogatták a szentkirály-kultuszok 11. századi 
előtérbe kerülését, az hirtelen heves ellenállásba ütközött a reformpápaság ré-
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tésnapjára. Szerk. Sz. Jónás Ilona. Bp. 1994. 51-59.; Petr Sommer - Dusán Trestík - Josef Zem-
licka - Zoë Opacic: Bohemia and Moravia. In: Christianization i. m. 238-242., 252. 

132 Norman W. Ingham: Czech Hagiography in Kiev: The Prisoner Miracles of Boris and Gleb. 
Die Welt der Slaven. 10. (1965) 166-182.; Uő: The Sovereign as Martyr, East and West. Slavic and 
East European Journal 17. (1983) 1-17.; Andrej Poppe: Politik und Heiligenverehrung in der 
Kiever Rus. Der apostelgleiche Herrscher und seine Märtyrersöhne. In: Politik und Heiligen-
verehrung im Hochmittelalter. (Vorträge und Forschungen XLII.). Ed. Jürgen Petersohn. Sig-
maringen 1994. 403-422.; Uő: Losers on Earth, Winners from Heaven: The Assassination of Boris 
and Gleb in the Making of Eleventh-Century Rus'. Questiones Medii Aevii Novae 8. (2003) 133-168. 
— A cseh minták mellett hangsúlyozza a skandináv és bizánci mintákat is Marina Paramonova: 
The Formation of the Cult of Boris and Gleb and the Problem of External Influences. In: Saints 
and Their Lives on the Periphery: Veneration of Saints in Scandinavia and Eastern Europe (c. 
1000-1200). Eds. Haki Th. Antonsson and Ildar H. Garipzanov. Turnhout 2010. (sajtó alatt). 

133 Klaniczay Gábor: Az 1083. évi magyarországi szentté avatások. In: Művelődéstörténeti ta-
nulmányok a magyar középkorról. Szerk. Fügedi Erik. Bp. 1986. 15-33. 
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széről, mely —joggal — olyan eszközt látott e kultuszokban, amit szembe lehe-
tet t állítani az egyház közvetítőszerepével, és felhasználni a világi hatalom 
szakralitásának — akár az egyházzal szembeni — alátámasztásához. VII. Ger-
gely pápa Hermann metzi püspökhöz írt levelében (1081) kiemeli, hogy „az au-
tentikus feljegyzéseket megvizsgálva" alig lelt olyan császárt vagy királyt, aki 
„annyira ékeskedett volna az erények jeleivel, mint azoknak [az egyháziaknak] 
a megszámlálhatatlan sokasága, akik megvetik a világot...", s az egyház nem is 
tiszteli őket a szenteknek kijáró misékkel, oltárokkal.135 

Talán VII. Gergely és utódai ellenreakciójára volt szükség, hogy a szent 
királyok kultusza a 12. századra a peremvidékek tipikus kultusz-formájából 
egy egész Európában sikeres és vonzó szent-típus lett, szinte nélkülözhetetlen 
elem minden ország, minden dinasztia önértékelésében és tekintélyében. Ezt 
ju t ta t ta kifejezésre a szász dinasztia utolsó császárának, II. Henriknek és hitve-
sének, Kunigundának a szentté avatása (1146-ban, illetve 1200-ban).136 Mint-
egy fél évszázados ismétlődő egyházpolitikai fáradozás nyomán II. Henrik an-
gol király 1161-ben elérte, hogy Hitvalló Edvárdot (tl066) szentté avassák.137 

Mindkét uralkodószent ugyanazt az új típust képviselte, mint Szent Imre kul-
tusza: a vallásos eszmék jegyében élő, házasságában önmegtartóztatást gyakor-
ló, „szűziesen" élő, kegyes szent király alakját; ezt a szent-típust nem alaptala-
nul hozzák összefüggésbe a reformpápaság által hirdetett papi nőtlenség ideál-
jával. A keresztes hadjáratok évszázadában, a Sándor-regény, a Trója-regény, a 
Roland ének, az Artúr királyról és a kerekasztal lovagjairól szóló sok chanson 
de geste olvasóinak körében azonban nem ez volt a szakrális király legnépsze-
rűbb ideálja, hanem a vallás ellenségei, a „hitetlenek" ellen diadalmasan harco-
ló lovagkirályé. Ezt jut ta t ta kifejezésre Nagy Károly 1165-ben, Barbarossa Fri-
gyes kancellárja, Rainald von Dassel és III. Paszkál ellenpápa közreműködésé-
vel történt szentté avatása.138 Ugyanebbe a sorba és ugyanebbe az eszmerend-
szerbe illeszkedik Szent László, az Athleta Patriae 1192-ben bekövetkezett 
szentté avatása.139 ° 

A szentkirály-kultuszok angolszász, skandináv, közép-kelet-európai, majd 
összeurópai népszerűségével kapcsolatban érdekes kivételt figyelhetünk meg: 
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1923. II. 558-559. 
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Lengyelországban nem fejlődött ki királyi, vagy dinasztikus szentkultusz.140 E 
különbözőségnek több oka lehet. Hozzájárulhatott az, hogy a lengyel keresz-
tény királyság megalapozásánál rendkívüli szerepe volt egy püspök-kultusz-
nak, Szent Adalbert tiszteletének, és ez a nemzeti szimbólum nem hagyott he-
lyet egy uralkodóhoz kapcsolódó szentkultusz kialakulásának. A dinasztikus 
kultuszok lengyelországi elmaradásában közrejátszhatott az is, hogy a lengyel 
királyság a 11-12. században széttagozódott több hercegségre a Piast dinasztia 
ágai mentén, és a hercegségek csak a 14. században egyesültek újra egységes ki-
rálysággá. A dinasztikus szentség néhány példája csupán a 13. századtól kezdve 
bukkan fel a lengyel hercegségekben, e kultuszok újabb szakaszában, amikor a 
szent királyok és a hercegek helyett ismét inkább a kegyes érzületű és példasze-
rű életű hercegnők lesznek az uralkodóházakban a vallásos értékek letétemé-
nyesei. 

Ez az új dinasztikus és női szent-típus elsősorban Árpád-házi Szent Erzsé-
bet (11231) nyomdokain lett népszerű.141 Erzsébet két legkorábbi követője köz-
vetlen családjából került ki: nagynénje, Sziléziai Szent Hedvig (I1246)142 és 
unokatestvére, Csehországi Szent Ágnes (tl282).143 A családi-dinasztikus kap-
csolatok a továbbiakban is fontos szerepet játszottak e szentség-minta európai el-
terjedésében: Erzsébet unokahúgai, Árpád-házi Szent Margit (11270),144 annak 
nővére, Kinga (fl292), akit Krakkóban férje testvérével, Szaloméval (11268) 
együtt szentként tiszteltek,145 vagy a szent Erzsébettel ugyancsak rokon francia 
királyi családban Szent Lajos király húga, Boldog Izabella (t 1270) körül kiala-
kult kultusz formájában.146 

A szent királyok, királynék, hercegek, hercegnők dinasztikus kultuszának 
11-13. századi alakulása érdekes következtetésekhez vezet fő témánkkal, a re-
gionális politikai, társadalmi, intézményi, kulturális és vallási modellek közép-
kori átvételével, kölcsönhatásaival kapcsolatban. E szentkultuszok arról tanús-
kodnak, hogy a „peremvidékek" fiatalabb keresztény kultúrái semmi esetre 
sem tekinthetők a térítő „központok"-ból hozzájuk érkező kulturális, vagy in-
tézményi modellek passzív átvevőinek. Azon minták alapján, amelyek megtéré-
sük után eljutottak hozzájuk a különböző vallási központokból, a szentek tisz-
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teletének sajátos verzióit fejlesztették ki: ezek egyike volt a szent királyok di-
nasztikus kultusza. Az ebből kialakuló új modellek az „érett" középkor, a 
12-13. század kereszténységébe új dinamizmust hoztak, maguk is befolyásos 
mintává lettek, melynek átvételét a „központi" területek uralkodó dinasztiái is 
ambicionálták. A 13. században, a koldulórendek égisze alatt egységesülő késő 
középkori kereszténységben hovatovább már nincs értelme e téren, az udva-
ri-dinasztikus szentkultuszok világában „központ"-ról és „perifériá"-ról be-
szélni. Ha például Árpád-házi Szent Erzsébet kultuszának hatását vesszük 
mintának ahhoz, hogy milyen irányokban terjed és hat az új vallási modell, sok-
kal inkább beszélhetünk egyféle Nyugat-Közép-Európáról mint meghatározó 
regionális egységről, semmint a 11-12. században még markáns jellemzőkkel 
bíró Kelet-Közép-Európáról. Mindez jól példázza azt is, amit a korábban emlí-
tett Michael Werner és Bénédicte Zimmermann histoire croisée, vagyis az össze-
fonódások, kölcsönhatások történelme néven tárgyal.147 

2.4. A megtérés, az egyházszervezet és a szerzetesrendek kialakulása, vala-
mint a szentkultusz vizsgálata egy-egy viszonylag lehatárolt terület alapján pró-
bál következtetni a szélesebb politikai, társadalmi és kulturális modellek regio-
nálisjellemzőire és azok kölcsönhatásaira, átalakulásaira. A tanulmányom elején 
említett vizsgálódások az összehasonlítható jelenségek ennél jóval szélesebb kö-
réből — a társadalom-, jog- és intézménytörténet áttekintéséből — próbálták le-
vonni a következtetéseiket a 13. század közép-kelet-európai „modellváltás"-áról. 

Szűcs Jenő a következőképpen le írja „Vázlat"-ában „az átfordulást a geo-
gráfiai Kelet-Európa nyugati pereméről a strukturális értelemben vett Nyu-
gat-Európa keleti peremévé": „Mindaz, amit Bibó István a magyar középkor 
nyugatias alkati vonásaként vett számba, valós és lényeges szerkezeti elem, 
amit alig másfél évszázad (1200-1350) valóságos robbanásszerű transzformáci-
ója vázol fel: a nemességnek és az autonóm polgárságnak az »egyház szabadsá-
ga« mellé iktatódó képletei, mindennek alapján pedig a szolgai állapot felszívó-
dása, a parasztnépesség homogenizálódása — a »parasztnép első felszabadulá-
sa« —, ami keletebbre kimaradt. Mi sem jellemzőbb, mint hogy a s t ruktúra két 
szélső pólusán egyidejűleg, az 1270-es évtizedben — a Nyugattal párhuzamo-
san, sőt nem egy országot megelőzve — kezdenek összegyűlni egyháziak és ne-
mesek képviselői az első országos »általános gyűlésekre«, érlelődik a commu-
nitas regni koncepciója. Másfelől ugyanebben az évtizedben — Nyugathoz ké-
pest alig néhány évtizedes késéssel — jelennek meg itt is, ott is a földesurak és 
parasztok hiteleshelyek előtt sajátos »szerződéses« megállapodásokra. Mindez 
éles cezúrával határolja el a Kárpát-medencét (s egyidejűleg a cseh medencét, a 
lengyel síkságot stb.) az »autochton« kelet-európai szerkezetektől, ahol az egy-
ház a fejedelmi hatalom alá rendelődött, a fejedelmektől és bojároktól függő ne-
messég archaikus »szolgáló« jellege kizárt bármiféle korporativ egységet, a vá-
rosi népesség nem vált autonóm polgársággá [...], a parasztság pedig megma-
radt [...] tarkán heterogén helyzetben".148 Ugyanezeket a tényezőket veszi rész-

147 werneri M. - Zimmermann, B.: Túl az összehasonlításon i. m. 
148 Szűcs J.\ Vázlat Európa három történeti régiójáról i. m. 58-61. 



letes vizsgálat alá Az utolsó Árpádok monográfiájában, ahol áttekinti mindazt 
amit IV Béla király a tatárjárás után „az ország reformációja" érdekében beve-
zetni próbált, illetve azokat a spontán gazdasági és társadalmi folyamatokat, 
amelyek ugyanebbe az irányba mutattak. A fent említett strukturális meghatá-
rozók mellett olyan további kérdésköröket érint Szűcs összehasonlító vizsgáló-
dása mint a telepítés és a királyi birtokszervezet reformja, az ú j megyeszervezet 
kialakítása, a nyugati „gazdasági világ" kihatása a bányászat, a távolsági keres-
kedelem, az agrár- és a városi gazdaság alakulására és a magyarországi város-
hálózat kialakulására.149 

E dolgozat kereteit szétfeszítené annak akár vázlatos áttekintése, hogy az 
utóbbi évtizedek történeti kutatása milyen fontosabb megfigyeléseket tett a kö-
zép-európai társadalmi és politikai s t ruktúrák 13. századi átalakulásáról, s 
egyes újítások Nyugat-Európából Közép-Kelet-Európába történő átkerülésé-
nek folyamatáról és annak következményeiről. Míg a kereszténység átvétele és 
az egyházi struktúrák, valamint a szentkultuszok viszonylag gyors kialakulása 
néhány évszázad alatt Európa különböző régiói között nagyfokú homogenitás-
hoz vezetett, és a történeti kutatás figyelme elsősorban az apróbb különbségek, 
illetve a hasonlóságok felismerésére irányult, a társadalmi és politikai viszo-
nyok területén nagyobbak voltak az eltérések, sokkal sokrétűbb kölcsönha-
tás-rendszerről kellene beszámolni. Az alábbi befejező gondolatok csupán érzé-
keltetni kívánják, milyen további területekre kellene kiterjednie egy ilyen vizs-
gálódásnak. 

A 11-12. század Közép-Kelet-Európája sajátos, önálló jegyeket mutatott , 
amit Szűcs Jenő egyféle autochton „kelet-európai feudalizmusaként jelleme-
zett.150 Hasonló módon, a feudalizmus modelljének „eredeti jellegzetességek-
kel megkülönböztetett önálló variánsaként írta le a közép-kelet-európai társa-
dalmakjellemző vonásait több más kutató.151 Másfelől, még ez a távoli összeha-
sonlító keret is kezdett felbomlani: az elmúlt évtizedekben a nemzetközi törté-
netírásban egyre többen kérdőjelezték meg a feudalizmus Marc Bloch és köve-
tői által megfogalmazott fogalmának alkalmazhatóságát.152 A szocialista törté-
netírásban hosszú évtizedeken át kötelező érvénnyel bíró marxista formációel-
mélet 1989 utáni elhagyása is hozzájárult a feudalizmus kategóriájának eltűné-
séhez: Engel Pál az 1990-es évek elején több ízben is hangoztatta e fogalommal 
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kapcsolatos fenntartásait.153 Mindezek nyomán többen lemondtak arról, hogy a 
nyugati modellt bármilyen formában alkalmazzák a 11-12. századi „autoch-
ton" helyi hatalmi szisztémák és gazdasági kapcsolatok elemzéséhez.154 

A 13. század drámai átalakulásai azonban e téren radikálisan új helyzetet 
teremtettek. A „modellváltás" már érzékelhető volt a 13. század első évtizedei-
ben: II. András király „új intézkedései", melyek a királyi birtokok eladományo-
zásával alapvetően megváltoztatták a magyarországi nagybirtokrendszert.155 

Az ezzel szembeni ellenállás eredményeként született meg 1222-ben Aranybul-
la, amely a királyi szerviensek nagyszámú csoportjának — a majdani közne-
mességnek — adózási, igazságszolgáltatási, katonáskodási és a birtokuk feletti 
szabad rendelkezést biztosító kiváltságot adott, valamint az egyházi és a világi 
előkelőknek „ellenállási jogot" biztosított. Mindez azután kiindulópontként 
szolgált a 13. század második felében, a IV Béla és utódai idején bevezetésre ke-
rülő bevezetett újabb reformokhoz, a nemesi vármegye kialakulásához és a ren-
di kormányzás első kísérleteihez.156 A nemesség jogi státusának és megoszlásá-
nak 13. századi magyarországi átalakulása több hasonlóságot mutat a lengyel-
országi jelenségekkel.157 Ami 13. századi cseh fejlődést illeti, az I. Pfemysl Otto-
kár és I. Vencel idejében stabilizálódó királyság itt szintén figyelemre méltó 
gazdasági és társadalmi „modernizációra" támaszkodott.158 Ez az időszak itt is 
egy jelentős nemesi osztály felemelkedését hozta magával, amelyet ugyanakkor 
— a régióban élenjáró módon — a városok látványos fejlődése ellensúlyozott.159 

Magyarországon a tatárjárás után, az ország újjáépítése során erősödtek 
fel a hasonló „modernizációs" tendenciák. A timor tartarorum keltette önvédel-
mi szükségletek katalizátorként hatottak, hasonlóan ahhoz, amit March Bloch 
a magyar kalandozások (és a normann, szaracén pusztítások) kapcsán a 10. 
századi Európában megfigyelt. A királyi ösztönzésre igen jelentős számban 
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épülnek kőből megerősített várak; ezek majd jól szolgálnak a feltörekvő arisz-
tokrácia hatalmi törekvéseinek bázisaiként is.160 A társadalmi változások fon-
tos ösztönzői voltak a „közép-nyugat-európai" (német, vallon és olasz) telepe-
sek (hospites).161 A közép-európai királyok a városfejlődést, főleg német minták-
ra támaszkodva, privilégiumokkal segítették elő. Hamarosan kialakult a váro-
sok és kisebb helységek olyan hálózata, amely jól illeszkedett a nemzetközi ke-
reskedelmi útvonalakba.162 Az országnak ezt az átalakulását a királyok által 
ugyancsak támogatott koldulórendek is elősegítették, szaporodó rendházaik 
sokban hozzájárultak az új városok városiasságához.163 

Ha a „nyugatosítás" vitatott kifejezését egyáltalán alkalmazhatjuk, akkor 
azt kell mondanunk, elég jól érzékelteti azt, ami a 13. századi Magyarországon és 
egész Közép-Kelet-Európában lejátszódott. Az ilyen radikális átalakulás azonban 
természetesen ellenállást is kivált: ennek egyik jele az „orientalizmus", a nyugati 
civilizációval szembeállított keleti, ősi értékek kultiválásának a felbukkanása. IV 
(Kun) László uralkodása alatt e jelenség többféle formában öltött testet: a ruhák 
és hajviseletek nomád stílusában, valamint a „kun törvényekben", amelyek a kuno-
kat különleges jogi státusszal ruházták fel Magyarországon.164 A keleti eredethez 
kötődő nomád múlt gondolatának hasonló újjáéledése tükröződött a hun-ma-
gyar rokonság elméletében, amelyet legrészletesebben Kézai Simon krónikája 
dolgozott ki.165 Az orientalista nosztalgiák képi megjelenítését szolgálta a 14. 
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század legnépszerűbb magyarországi falkép-ciklusa, mely a Szent Lászlóval 
küzdő kun vitézben a magyarok őseire emlékeztető keleti nomád harcoshoz fű-
ződő emlékek kikristályosodási pontja lett, s amely hatott a Képes Krónika áb-
rázolásaira is.166 

* * * 

Annak az átalakulásnak, amely Kelet-Közép-Európát a Nyugat felé „tolta 
el" és amely a késő középkori Nyugat-Európa alapjait meghatározta, az arche-
tipikus megtestesítője II. Premsyl Ottokár feltörekvő cseh királysága lehetett 
volna, Szilézia, a Babenberg-örökség, és végül a birodalmi korona célzott meg-
szerzésével, amelynek révén Csehország Nyugat-Közép-Európa első nagyhatal-
mává válhatott volna.167 Ottokár 1278. évi morvamezei veresége és a csatame-
zőn bekövetkezett halála részben a Habsburg Rudolfot támogató IV (Kun) 
Lászlóval érkező kun segédcsapatok erejének köszönhető. Az alakulófélben lévő 
Nyugat-Közép-Európa feletti uralomért folytatott kezdődő küzdelembe bele tu-
dott szólni tehát a nyugatosodási tendenciák elleni keleties ellenreakció. Nyu-
gat-Közép-Európa valódi felvirágzására még néhány évtizedet kellett várni: a 
magyarországi Anjouk társadalmi és intézményi reformjaira,168 illetve a csehor-
szági Luxemburgok — különösen IV Károly — 14. századi uralmára. 

FROM EAST-CENTRAL EUROPE TO WEST-CENTRAL EUROPE: „TRANSITION" 
IN THE MIDDLE AGES 

byGábor Klaniczay 
(Summary) 

The present study is the extended version of an opening lecture presented at an international 
conference. In 2007-2008 the Konstanzer Arbeitskreis at Reichenau aimed at revisiting the recent 
results of the research on medieval Bohemia in a wider comparative context. The title was Böhmen 
und seine Nachbarn. On this occasion I reexamined, from the point of view of the „southeastern 
neighbour", those questions which had been raised by Jenő Szűcs and Hungarian historiography in 
general with regard to the western relations of East-Central Europe, and put them to the test of 
recent historical literature both in Western and Central Europe. The problem indicated in the title 
likewise relies on the theses of Jenő Szűcs. More concretely, on his observation that the region 

166 Marosi Ernő: Zur Frage des Quellenwertes mittelalterlicher Darstellungen. Orientalismus 
in der Ungarischen Bilderchronik. In: Alltag und materielle Kultur im mittelalterlichen Ungarn. 
Eds. András Kubinyi, József Laszlovszky. Krems 1991. 74-107.; Uő: Kép és hasonmás. Művészet és 
valóság a 14-15. századi Magyarországon. Bp. 1995. 

167 Jirí Kuthan: Premysl Ottokar II: König, Bauherr und Mäzen: Höfische Kunst im 13. 
Jahrhundert . Köln 1996.; Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert : Österreich 
(einschliesslich Steiermark, Kärnten und Krain) im Grossreichprojekt Ottokars II. Premysl, König 
von Böhmen. Eds. Marie Bláhová, Ivan Hlavácek, Jan Hrdina, Petr Kubin. Praguel998. 

168 Engel Pál: A honor. (A magyarországi feudális birtokformák kérdéséhez). Történelmi 
Szemle 24. (1981) 1-19.; Uő: Honor, vár, ispánság. Tanulmányok az Anjou királyság kormányzati 
rendszeréről. Századok 116. (1982) 880-922. (kötetben mindkettőt 1. Uő: Honor, vár, ispánság. Vá-
logatott tanulmányok. Szerk. Csukovits Enikő. Bp. 2003. 73-100. és 101-161.); Csukovics Enikő: 
Az Anjou-kori intézményi újítások nápolyi párhuzamai. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel 
Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor, Rácz György. Bp.-Piliscsaba 2009. 19-62. 



referred to as East-Central Europe by economic, social and institutional historians of the 10 th to 
12th centuries, went through a profound transformation in the second half of the 13th century, 
partly in consequence of the Mongol invasion, and consequently came closer in terms of its basic 
social and political structures to the West. It is to this general transformation that I intend to allude 
by the adoption of the term „Westmitteleuropa", forged by Ferdinand Seibt, one of the outstanding 
figures of German medieval studies, and try to overview the prehistory of this process in the present 
study. 

It is through the brief examination of four fields of research that I present the rapprochement 
of Western and Central Europe in the 11th and 13th centuries. At first I look at the adoption of 
Christianity, the various phases of its expansion and the suppression of pagan resistance. It was 
followed in each country by the establishment of ecclesiastical structures (episcopal and parish 
system) and by the emergence and expansion of monastic orders. The important role played by the 
dynastic cult of saints in laying the ideological foundations of the new Christian monarchies offers 
the field for a third comparision, which proves that instead of a pure imitation of Western models in 
Central Europe we should rather speak about a mutual flow of influences between the two regions of 
Europe. The cult of the saint kings emerged in Central and Northern Europe, but it had become 
equally popular in the West by the 13th century. Finally, the study discusses some problems of the 
„new model" emerging in the 13th centuiy. It emphasises that the phenomena which characterise 
contemporary Hungarian history (castle building, the emergence of the common nobility and its 
collective rights, the reforms aiming at strenghtening urban development and the birth of a legally 
homogeneous peasantry) can also be observed in the Polish and Bohemian territories, and their joint 
influence resulted in that, with regard to the 14th century, the term West-Central Europe already 
seems much more fit for the region. 





E. Kovács Péter 

ZSIGMOND CSÁSZÁR MEGKORONÁZÁSA RÓMÁBAN1 

Zsigmond régi álma vált valóra, amikor 1433. május 3l-jén a Német-ró-
mai Birodalom császárává koronázták.2 Az ünnepélyes aktust hosszas diplomá-
ciai tárgyalások előzték meg, hiszen a birodalom első embere és IV Jenő pápa 
viszonya a bázeli zsinat összehívása miatt egyre feszültebbé vált.3 1433 tava-
szára azonban a két félnek sikerült megegyeznie, és Zsigmond, aki már hosszú 
hónapok óta Itáliában tartózkodott, folytathatta az útját Rómába. Paolo di 
Benedetto di Cola szerint, aki a legmegbízhatóbb korabeli római krónikásnak 
számít, 1433. április 7-én hirdették ki a békét IV Jenő és Zsigmond között a pá-
pai konzisztóriumban, és mindezt a várossal is közölték.4 A kor egy másik ró-
mai krónikása, Stefano Infessura azt is megemlíti, hogy mindez a nagyhét 
keddjén történt, és Rómában megszólaltak a trombiták, valamint hatalmas ün-
neplésről is beszámol.5 A megegyezést és a kihirdetést követő ünnepségekről 
Gimignano Inghirami is írt. Inghirami 1433-ban pápai szolgálatban állt, a pápái 
kúria központi bíróságának (Rota) a dékánjaként foglalkoztatták. (Zsigmondot 
akár már Konstanzban is láthatta, hiszen jelen volt a zsinat megnyitásakor.) 
Véleményem szerint munkája a legmegbízhatóbb elbeszélő forrás a császár ró-
mai napjainak rekonstruálásához, hiszen számos alkalommal személyesen is je-

1 A tanulmány az OTKA (K 63 445.) támogatásával készült. 
2 A koronázásról és a római napokról számos kortárs beszámolt. A legmegbízhatóbbnak Gi-

mignano Inghirami írása tűnik, aki ebben az időben ott volt Rómában (Cesare Guasti: Ricordanze di 
Messer Gimignano Inghirami concernenti la Storia ecclesiastica e civile dal 1378 al 1452. In: Ar-
chivio Storico Italiano. Serie V Tomo I. 1888. [a továbbiakban: Inghirami] 20-68.). Fontos forrásnak 
tartom — igaz, eddig elkerülte a kutatók figyelmét — Giovanni di Mastro Pedrino krónikáját is 
(Giovanni di Mastro Pedrino Depintore. Cronica del suo tempo. Edita da Gino Borghezzo e Marco 
Vattasso. Con note storiche di Adamo Pasini. Vol. I. [Studi e testi 50.] Roma 1929. [a továbbiakban: 
Giovanni di Mastro Pedrino]). Szintén ott volt Rómában a korszak neves humanistája, Poggio Braccio-
lini is. Levelezése elsőrangú forrás. A legjobb kiadását 1. Poggio Bracciolini: Lettere I. A cura di 
Helene Harth. Firenze 1984. (a továbbiakban: Bracciolini). 

3 Tanulmányomban nem térek ki a koronázást megelőző politikai egyeztetésekre, ezekre 1. 
Aldásy Antal. Zsigmond király római császári koronázása. Századok 47. (1913) 481-501., 563-576. 

4 Érdekes visszaemlékezést írt a császár római tartózkodásáról Paolo di Benedetto di Cola. 
Munkáját 1. II „Memoriale" di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro del rione di Ponte. A cura di 
Francesco Isoldi. (Rerum Italicarum Sriptores XXIV/2.) Cittá di Castello 1909-1912. (a továbbiak-
ban: Memoriale) 86. — A szerző az 1422 és 1482 közötti évek történéseit írja le. Eletére 1. Mario 
Pelaez: II Memoriale di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro del rione di Ponte. In: Archivio della 
Societá romana di Storia Patria 16. (1893) 41-130. 

5 A másik fontos forrás Zsigmond római napjairól Stefano Infessura munkája, aki sokban tá-
maszkodik Paolo di Benedetto di Cola beszámolójára, 1. Diario della Cittá di Roma di Stefano 
Infessura sribasenato. A cura di Oreste Tommasini. (Fonti per la stria d'Italia. Publicate dall'istituto 
Storico Italiano. Serittori - Secolo XV) Roma 1890. (a továbbiakban: Infessura) 29. Benedetto di Cola 
az 1294 és 1494 közötti éveket írja le. A 15. századi római krónikásokra 1. Massimo Miglio: Cronisti 
romani del Quattrocento. In: Ovidio Capitani: Quaranta anni per la storia medievale. A cura di 
Maria Consiglia De Matteis. Volume primo. Bologna 2003. 283-289. 



len volt az ünnepségeken. Visszaemlékezése szerint a császári követekkel a bí-
borosi gyűlés (consistorium generale) ülésén egyeztek meg, és Inghirami meg-
jegyzi azt is, hogy Zsigmond emberei ekkor már megfelelő felhatalmazással 
rendelkeztek a királytól, hogy letegyék a hűségesküt IV Jenő pápának. A követ-
ség tagjai (Kaspar Schlick és Tallóci Matkó) arra is ígéretet tettek, hogy ezt 
Zsigmond is meg fogja tenni, cserébe arra kérték IV Jenőt, hogy kenje és szen-
telje fel, végül koronázza meg a császárt.6 Egyes források szerint erre nem Ró-
mában került sor, hanem IV Jenő és Zsigmond Viterbóban találkoztak volna, és 
a város krónikái szerint is itt történt az ünnepélyes aktus (partito de Siena per 
venire a incoronarsi a Viterbo).1 Ez utóbbi feltevést azonban nyugodtan felejt-
sük is el, és tudjuk be a városi történetírók erős lokálpatriotizmusának. Ellen-
ben a viterbói találkozás valóban a tervek között szerepelt, és a sienai követek 
már jóval az április 7-e előtt tudták Orsini kardinálistól (Jordanus de Ursinus), 
hogy IV Jenő a koronázást megelőzően a városban szeretne tárgyalni a császár-
ral.8 A viterbói találkozó az áprilisi megegyezés szövegébe is bekerült: ennek ér-
telmében Zsigmondnak a fenti hónapban már Viterbóban kellett volna tartóz-
kodnia.9 Koronázása előtt IV Károly is elment a városba, ahol V Orbán pápával 
találkozott (1368. október 17.). IV Jenő húsvét u tánra (április 12-13.) tervezte 
a viterbói utat , nemcsak az egyeztetések miatt, hanem azért is, mert nagy szük-
sége lett volna a közeli fürdőkre, hiszen erős köszvény gyötörte.10 

Az előkészületek Róma részéről időben megtörténtek. A pápai udvarban 
azzal bízták meg Cyno de Lombardo pisai kanonokot, a Camera Apostolica 
jegyzőjét, hogy négy lovassal és három familiárisával Viterbóba menjen, és ké-
szítse elő a pápa, a kardinálisok, valamint a többi küldött szállását.11 A velencei 
Buongiovanni Minocti pedig a Camera Apostolica bútorait szállította a város-
ba.12 A császár is be akar ta tartani ígéretét. 1433. április 15-én azt írta Sienából 
a Hasek von Waldsteinnek és Budweis városának küldött levelében, hogy Viter-

6 et petierunt unctionem et consecrationem et diadem — Inghirami 45. 
7 Ignazio Ciampi: Cronache e statuti della città di Viterbo. Firenze 1872. 123. — A krónikát 

hárman írták. 1450-g Francesco d'Andréa, majd — 1476-ig — Nicolö della Tuccia. A szöveget 1479 
végéig Giovanni di Iuzzo egésztette ki, 1. Massimo Miglio: Cronisti viterbesi del secolo XV In: 
Biblioteca e Societá. Viterbo 1984. 73-75. és Cesare Pinzi: Stroria della cittá di Viterbo III. Viterbo 
1899. 582. 

8 Episcopus cardinalis (Sabinensis). Conradus Eubel. Hierarchia Catholica Medii Aevi. Vol. I. 
Monasterii 1913. 38. (Az alábbiakban, amikor megadom az egyházi főméltóságok nevét, ezt az Eubel 
alapján teszem, további hivatkozás nélkül.) Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund. X. 
1431-1433. Herausgegeben Herrnann Herre. (Deutsche Reichstagsakten [a továbbiakban: DRTA] X.) 
Gotha 1906. 451. sz. (Carlo de Sicna és Bartolomeo de Agazaria siénai követek levele, 1433. márc. 
30, Róma), valamint DRTA X. 452. sz. (Carlo de Siena és Bartolomeo de Agazaria siénai követek le-
vele, 1433. ápr. 5 , Róma). — Itt és a továbbiakban, ha oklevélre hivatkozom, a számát adom meg, ha 
összekötő szövegre, az oldalszámot. 

9 1430. ápr. 7.: rex Sigismundus per totum mensem presentem április veniet Viterbum — 
DRTA X. 449. sz. 

10 A Terme dei papi fürdőhely mai is működik Viterbó mellett. Fontos magyar vonatkozása, 
hogy Ilona Staller (vulgariter Ciccolina) is rendszeresen látogatta. 

11 1433. ápr. 24.: ad preparandum mansionem pro dicto nostro pape et dominis cardinalibus et 
aliis deputatis — Archivio Segreto Vaticano. Camera Apostolica. Introitus et exitus. (a továbbiakban: 
Introitus et exitus) 390. 89r. — A 393. 85r. oldalon megismétlik a bejegyzést. Az adat megtalálható 
még: Archivio di Stato di Roma. Camerale I. (a továbbiakban: Camerale I.) 827. 144v. 

12 1433. ápr. 26.: ad conducendum certas armaturas pertinentias ad cameram apostolicam — 
Introitus et exitus. 390. 89r. (a 393. 85r. oldalon megismétlik a bejegyzést). 



bóba vonul, onnét pedig Rómába fog menni.13 Zsigmond feltehetőleg a Grosseto 
- Telamono (Talamone)14 - Castro (Montalto di Castro) útvonalat követve érke-
zett a városba.15 A császár Hédervári Lőrinc lovászmestert küldte előre, hogy 
megvárja a pápát, de IV Jenő nem érkezett meg, állítólag azért, mert Paolo Co-
lonna lebeszélte az utazásról.16 Május elején csak „Orsino" (Ursinus) és „De'Conti" 
(Lucidus de Comité) kardinálisokat találták a városban.17 Zsigmond május 8-án 
vonult be Viterbóba, ahol a kapu előtt az említett két kardinálison kívül számos 
egyházi és világi előkelőség fogadta. A viterbói püspök (Johannes Cicchini) elő-
ször megcsókolt egy ezüstből készült keresztet, majd tömjént és szenteltvizet 
szórt szét. Ezután arcon csókolta a császárt, akivel együtt mentek a városlakó-
kat köszönteni. Zsigmond egy díszes baldachin alatt vonult be a Santa Lucia 
kapun, és a San Francesco konventben töltött el három napot.18 A baldachin — 
Viterbóban azt írták róla, hogy arannyal átszőtt selyem borította (un drappo di 
fin oro) — a császári bevonulások elengedhetetlen kellékének számított. A Rom-
zug folyamán, ahol csak Zsigmond megfordult, majdnem minden elbeszélő for-
rásban megemlítették a baldachint.19 Csupán egy példa: a perugiai bevonulásá-
nál (1433. augusztus 25.) a leírások egy nagyon gazdagon díszített, aranyozott 
brokáttal fedettről beszélnek, Gubbióban viszont a város által készített balda-
chinról írnak a források.20 

Viterbóból — a politikai egyeztetések után — 1433. május 11-én indult 
Zsigmond tovább, és a braccianói úton (per la via di Bracciano), Cerveterit 
érintve, a hónap 21. napján érkezett meg Rómába.21 A császári kísérethez Jor-
danus de Ursinus, Lucidus de Comité kardinálisok, valamint Johannes Cicchini 
viterbói püspök is csatlakoztak.22 Sajnos nem tudjuk, hogy miért tar tot t ilyen 
sokáig az út, az biztosnak látszik, hogy május 12-én már Sutriban voltak.23 A 

13 1433. ápr. 15, Siena: DRTA X. 463. sz. 
14 Giovanni di Mastro Pedrino is úgy tudja, hogy „l'emperadore andn cioc gunse al porto de 

Talamonte" — Giovanni di Mastro Pedrino 398. 
15 Ciampi, /.: Cronache e statuti délia città di Viterbo i. m. 123. — Mivel Zsigmond a Siena és 

Viterbo közötti úton nem adott ki oklevelelet, egyelőre csak a viterbói krónikákra hagyatkozhatunk 
az útvonal kérdésében. A legjobb itinerium: Engel Pál - C. Tóth Norbert: Itineraria regum et 
reginarum (1382-1438) Itineraria Sigismundi regis imperatorisque (1382-1437), Mariae (1382-1395) 
et Barbarae (1405-1438) reginarum consortum eiusdem, necnon Elizabeth reginae (1382-1386), 
relictae Ludovici I regis. (Subsidia ad históriám medii aevi Hungáriáé inquirendam 1.) Bp. 2005. 127. 

16 Ciampi, /.: Cronache e statuti délia città di Viterbo i. m. 123. — Véleményem szerint Paolo 
Colonna zsoldosvezérről lehet szó. 

17 Diaconus cardinalis (Sanctae Mariae in Cosmedin). 
18 Ciampi, /.: Cronache e statuti délia città di Viterbo i. m. 55., 124. 
19 A bevonulásokra 1. Giovanni Cardente: I trionfi nel primo rinascimento. Torino 1963, vala-

mint Alfred Kohler: Kaiser ikonagraphie und Reichsemblematik. In: Bilder des Reiches. Irseer Schriften 
4. 1997. Hrsg. Rainer A. Müller. 165-198. 

20 Dell'historia di Perugia. Opera del P Pompeo Pellini. Parte seconda. (Históriáé Urbium et 
Regionum Italiae Rariores XV 2.) Venezia 1664. 358. — Gubbióra 1. E. Kovács Péter: Zsigmond csá-
szár Gubbióban. Aetas 23. (2008: 1.) 56-63. 

21 Ciampi, /.: Cronache e statuti délia città di Viterbo i. m. 125, Memoriale 86, Infessura 30. 
22 Inghirami 45. 
2 3 1433. máj. 12, Róma: DRTA X. 465. sz. (Franciscus Condolmerius presbiter kardinális 

[Sanctae Mariae trans Tibertim] oklevele). Arról, hogy a kíséret megállt Sutriban, Inghirami is tu-
dott, 1. Inghirami 45. 



Rómában tartózkodó sienai követek (Ghuidoccio Gionte és Bartolomeo domini 
Tome) 1433. május 12-én pedig már úgy tudták, hogy Zsigmond az este folya-
mán már Galleránál (Ponte Galléra) lesz, nyolc mérföldre Rómától, Jordanus 
de Ursinus kardinális kastélyában.24 Minden bizonnyal itt készültek fel a bevo-
nulásra és itt történhettek meg az utolsó egyeztetések is. A császár Inghirami sze-
rint is a Ponte Galléra felől érkezett és az említett kardinális vezetésével vonult 
Róma központja felé. (Lucidus de Comité néhány nappal korábban előrement, ta-
lán azzal a céllal, hogy mindenről beszámoljon IV Jenőnek.)25 Inghirami úgy tudta, 
hogy a császár mielőtt a városba ért, a Ponte Milvio előtt is megállt.26 

Zsigmond május 21-én lépett a városba, de adjuk át a szót Poggio Braccio-
lininek.27A korszak neves humanistája szerint a csapat a Hadriánus császár 
emlékműve melletti kapun vonult be. Az út mellett hatalmas tömeg kísérte fi-
gyelemmel a császári menetet. Először a szép számú málhát csodálhatták meg, 
ezután jelentős létszámban nemesek érkeztek a városba, majd polgárok (civis) 
és a zarándokok {peregrinus), akik Róma határán kívül a császár elé mentek, 
őket a különböző királyságok, fejedelemségek és népek követei követték. 
Poggiónak — és minden bizonnyal a kíváncsiskodóknak is — a görögök tetszet-
tek a legjobban, mert szokatlan volt a ruhájuk, különös a fejfedőjük, továbbá 
sűrű hajat és szakállt viseltek.28 Tudunk egy görög követségről áprilisban. Mar-
kos Iagaris Palaiologos, Josaph és Demetrios Angelos Kleidas ekkor Rómában 
tartózkodtak.29 Feltehetőleg róluk szól május legelején az a bejegyzés, amikor is 
a pápai kamarából 40 forintot utaltak ki számukra.30 Azt, hogy Poggio őket lát-
ta, vagy egy másik követség tagjait, nem lehet eldönteni. A görögöket sok előke-
lő (proceres) követte, akik különböző helyekről erre az eseményre érkeztek, 
majd számos zenész érkezett, akik hangszerükön játszva vonultak. A kürtösök 
után azok a nemes ifjak vonultak, akiket minden évben Róma 13 kerületéből 
válogatnak ki — szám szerint nyolcat-nyolcat régiónként —, feladatuk az ün-
nepélyek megszervezésével és lebonyolításával volt kapcsolatos (ad celebrandos 
publicos ludos).31 Más forrásból tudjuk, hogy valóban 104-en voltak, és munká-
jukat kiválóan végezték. Megtervezték a látványt, megszervezték az ünnepi be-
vonulást és lelkesen tapsoltak is Zsigmondnak. A dolognak csak annyi szépség-
hibája volt, hogy mindezért pénzt kaptak, mégpedig 416 forintot.32 Az ifjú ne-

24 DRTA X. 720. 
25 Inghirami 45. 
26 existens ultra Pontem Mollam — uo. 
27 A bevonulás dátumára 1. Inghirami 45. — 1433. máj. 30.: DRTA X. 486 sz. (Andrea Donato 

velencei követ), továbbá Iohann Niklosdorf regensburgi prépost, aki ezekben a napokban, a városban 
tartózkodott és számos római hír mellett erről is beszámolt (1433. máj. 21., Róma: DRTA X. 493. sz.). 
Zsigmond is írt a jeles napról a bázeli zsinatnak, 1. 1433. máj. 23., Róma: DRTA X. 413. sz. 

28 1433. jún. 4., Róma: Bracciolini 119-125. (Poggio Bracciolini levele Niccoln Niccoli firenzei 
polgárnak). 

29 Franz Dölger: Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches von 565-1453. Vol. 
V 1341-1453. Munich-Berlin 1965. 3436. sz. (1433 tavasza). 

30 1433. máj. 9.: Introitus et exitus 393. 86v. 
3 1 1433. jún. 4., Róma: Bracciolini 119-125. 
3 2 1433. máj. 18.: pro centum quatuor nobilibus Romanorum civibus electis ad ludendum et 

faciendum plausam et festivitatem coram serenissimo rege Romanorum in adventu eius ad Urbem 
— Camerale I. 826. 83r. 



mesek selyemzászlókat tar tot tak a kezükben és ruhájukon — véleményem 
szerint — régiójuk jelét viselték.33 Azt gondolom, hogy Poggio egy zászlódobáló 
Cbandiatori) csapatot láthatott. 

A fiatalokat Róma magisztrátusa követte, valamint azok, akik a városban 
bármilyen tisztséget beöltöttek.34 „Hivatali" öltözetüket viselték, némelyikük 
aranyozott ruhában vonult és lovaikat is díszes takarók borították. A levél írója 
ezután egy gyalogos menetről beszél, amelynek tagjai részint olívaágakat, ré-
szint —- régi római szokás szerint — baltákat vittek.35 Ahogy a császároknál ré-
gen szokásban volt, ezután egy fiatal előkelő (egregius) fiú érkezett, aki bíbor-
színű és aranyozott ruhát viselt, és császári pénzeket dobált a tömeg közé. Ót 
az egyházi himnuszokat éneklő papok követték. Zsigmond fehér lovon ült, ara-
nyozott baldachin alatt, az aranyozott rudakat nemesek tartották. A császár 
mosolygós volt, az arca vidám és nyájas, szakálla fehér.36 Vasari szerint Zsig-
mond római bevonulásához a baldachint, Donatello készíttette, de más adattal 
eddig, sajnos, nem találkoztam, ami megerősítené a szerző feltevését. A pápai 
számadáskönyvek átnézése sem hozott eredményt: a művész 1433 tavaszán 
nem szerepel a kifizetések jegyzékében.37 A bevonulási menetet a pápai csapa-
tok zárták.38 

Paolo di Benedetto di Cola szerint a császár az Angyalvár irányából érke-
zett (porta Castiello) és hatalmas tisztelettel fogadták. Zsigmond fehér lovon 
ült egy aranyozott baldachin alatt,39 melyet az egyház, a nép és a császár címe-
reivel díszítettek.40 Úgy tudta, hogy a bevonulást színessé tevő mutatványosok 
(iocatori) a legnagyobb számban a Testaccioról érkeztek, raj tuk kívül olyanok 
is részt vettek az ünnepségen, akik fáklyákat és pálmafaágakat tartottak.41 Ta-
lán róluk írnak akkor, amikor annak a kétszáz kiválasztott római férfinak, akik 
a bevonulás alatt fáklyákkal játszottak a császár előtt, ötven forintot kiutal-
tak.42 A „mutatványosok"-ról Infessura is említést tett, szerinte Róma vala-
mennyi kerületét képviselték.43 Zsigmondot a város vezetője (gonfalone), a kon-

33 1433. jún. 4 , Róma: Bracciolini 119-125. 
34 Egy szenátor nevét ismerjük is, aki 1433-ban betöltötte ezt a tisztséget: Cecchianus de 

Sonitibus Campelli Spoletanus, 1. Archivio della Camera Capitolina. Protocolli. 370. 
35 Poggio a „falcola" szót használja. — Johann Ramminger megkérdőjelezi a szó jelentését, vé-

leménye szerint talán 'Beil' (ném.), azaz 'fejsze' (Johann Ramminger: Neulateinische Wortliste. Ein 
Wörterbuch des Lateinischen von Petrarca bis 1700, 1. http://www.neulaiten.de [a letöltés időpontja: 
2009. szept. 21.], Megjegyzendő, hogy munkájában Ramminger is a Poggio-részletet adja meg szöveg-
környezetként. 

36 1433. jún. 4 , Róma: Bracciolini 119-125. 
37 A szövegben, az „l'onoratissimo apparato" áll, ez valószínűleg a 'baldachin' lehetett, 1. 

Giorgio Vasari: Le vite de'piú eccelenti pittori scultori ed architettori Con nuove annotazioni e 
commenti di Gaetano Milanesi II. Firenze 1872. 419. 

38 1433. jún. 4. Róma: Bracciolini 119-125. 
39 Átveszi az információt Ferdinand Gregorovius is, 1. Ferdinand Gregorovius: Geschichte der 

Stadt Rom in Mittelalter VII. Stuttgart 1880. 37. 
40 fu messo sotto palio d'oro coll'arme della Ecclesia e dello puopolo e l'arma soa — Memoriale 86. 
41 Uo. 
42 1433. máj. 18.: pro ducentis viris Romanorum electis ad ludendum cum faculis coram 

serenissimo rege Romanorum — Camerale I. 826. k. 83r. 
43 et fuoro fatti iocatori per ciascuno rione, et giro ad accompagnare lo imperatore — Infessura 30. 



zervátorok, a kerületek vezetői, valamint Róma más előkelőségei fogadták.44 

Ránk maradt annak a beszédnek a szövege is, amit feltehetőleg a római szená-
tus és a nép nevében mondtak el Zsigmondnak a bevonulás alkalmából: ebben 
arra kérték, hogy a bázeli zsinatot tegyék át Rómába.45 A császárt a Szent Péter 
lépcsőjéig kísérték, ahol a városi hatalom képviselői után, az egyházi hatalom 
fejével találkozott. A pápa a trónján ült. IV Jenő és a császár karonfogva a szé-
kesegyház nagyoltárához vonultak, ahol az egyházfő misét celebrált.46 Poggio 
Braccolini is hasonlóan írta le Zsigmond találkozását IV Jenővel.47 

Inghirami szerint a pápa trónusát a székesegyház lépcsőjének a közepére 
helyezték, ahol IV Jenő már várta a császárt, aki a megérkezése után tisztelet-
tel és alázattal köszöntötte az egyház első emberét. Ezután az oltárhoz vonul-
tak, ahová mindkettőjük számára egy-egy széket helyeztek. A krónikás még azt 
is tudni véli, hogy egymástól háromkarnyira ültek. A misét Inghirami szerint 
— ellentétben Paolo di Benedetto di Cola beszámolójával — Ludovicus Ala-
mandi arlesi kardinális celebrálta.48 A ceremónia után mindketten a Szent Pé-
ter székesegyház első hajójába mentek, ahol Veronika kendőjét őrizték, amit 
Zsigmondnak az említett kardinális meg is mutatott. IV Jenő ezután a Szent 
Péter bazilika mellett álló palotájába vonult, míg Zsigmond abba a házba ment, 
ahol az arlesi kardinális lakott.49 Zanfliet szerint a császári menet Ascensio 
Domini napján — azaz május 21-én —, a nagymise idején érkezett meg Rómá-
ba, de arról nem tud, vagy nem tesz említést, hogy részt is vettek volna az emlí-
tett istentiszteleten. Arról azonban beszámol, hogy IV Jenő pápai díszben a 
Szent Péter lépcsőjénél fogadta a császárt, aki láb-, kéz- és arccsókkal köszön-
tötte a pápát.50 Ezután együtt bementek a templomba, ahol az oltárnál Zsig-
mond letette a szokásos esküt. Ezután a császár Rómába ment és magával vitte 
a koronát, a jogart és az almát is.51 

A koronázás előtt, úgy tűnik, a császárt felkészítették a ceremóniára. Erre 
utalhat Inghirami megjegyzése, aki szerint 27-én a pápai ügyhallgatók (audi-
tores sacri palatii) a szállásán meglátogatták Zsigmondot. A krónikás, a Rota 
dékánjaként maga írta meg a császár előtt mondott beszédet.52 A pápa és a csá-

44 Memoriale 86, 
45 1433. (máj. 21., Róma): DRTA X. 491. sz. 
46 Memoriale 86. 
47 1433. jún. 4., Róma: Braccioloni 119-125. — Döntő részben III. Frigyes német-római császár 

1452. évi római kornázásával foglalkozik Achim Thomas Hack, de munkája végén felsorolja vala-
mennyi pápa-császár találkozást, így természetesen Zsigmond koronázását és az arra vonatkozó for-
rásokat is megemlíti, 1. Achim Thomas Hack: Das Epfangszeremoniell bei mittelalterlichen Papst-
Kaiser-Treffen. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zur Johann 
Friedrich Böhmer. (Regesta Imperii 18.) Köln-Weimar-Wien 1999. 625. 

48 Presbiter cardinalis (Sanctae Caeciliae). — A kardinálisok rangját és címtemplomát csak az 
első alkalommal adom meg. 

49 Inghirami 45-46. 
50 recepit dictum regem ad osculum pedis, manus et faciei — Chronicon Cornelii Zanfliet ab 

anno 1230-1461. In: Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium 
amplissima collectio V Edd. Edmundus Martene et Ursinus Durand. Parisiis 1729. (a továbbiakban: 
Zanfliet) 433. 

51 Uo. — A szöveg olvasásakor az a benyomásom támadt, hogy a nyomdászok néhány bekez-
dést összekeverhettek. 

52 feci sermonem pro dominis Auditoribus — Inghirami 46. 



szár közti megegyezés értelmében a koronázásra június 15-én került volna 
sor.53 Az időpontot azonban utóbb áttették pünkösd vasárnapjára.54 A változta-
tás okát nem tudjuk, de elképzelhető, hogy máshogy alakultak az események, 
mint ahogy az egyezség aláírásakor elképzelték. Az bizonyos, hogy Zsigmond 
jóval előbb ért Róma közelébe, mint ahogy arra a június 15-i koronázáshoz 
szükséges lett volna, hiszen legkésőbb május 12-én már Sutriban volt, kétnapi 
kényelmes járóföldre Rómától.55 A császárnak mindenképpen bele kellett 
egyeznie valamikor az előrehozott koronázásba. Erre számos alkalom kínálkoz-
hatott, hiszen a pápa emberei közül valaki mindig a közelében volt. Azt gondo-
lom, hogy erre közvetlenül azután kerülhetett sor, amikor Zsigmond 1433. ápri-
lis 23. után elhagyta Sienát. Az előrehozott koronázás mindkét félnek az érdeke 
lehetett. Zsigmondnak hamarabb teljesül régi vágya, míg IV Jenő gyorsabban 
megszabadulhatott a császártól és népes kíséretétől. Habár, ha arra gondolunk, 
hogy állítólag a pápa havi 5 ezer dukátot fizetett Zsigmondnak, én is siettem 
volna IV Jenő helyében.56 A koronázásra — Giovanni di Mastro Pedrino szerint 
— május 31-én, 15 órakor került sor.57 Ezt erősíti meg az a levél is, amit Heinz 
Imhof írt Eger városának. A nürnbergi polgár Rómából kapta a híreket és azt 
osztotta meg másokkal. Ebben ő is a fenti kezdésről tudósított.58 

A koronázásról ránk maradt beszámolók közül a legautentikusabbnak azt 
az ordót tekinthetjük, amit talán május 31-én is alkalmaztak.59 Igaz, ha olvas-
suk Inghirami beszámolóját, kiderül, hogy több alkalommal eltértek a hagyo-
mánytól, de, mivel a császárkoronázás a múltban is ez alapján történt, nem le-
hetett ez másképpen Zsigmond esetében sem. Inghirami munkája jól kiegészíti 
az ordót, és így jobban körvonalazódik a lehetséges koronázási ünnepség. A for-
rások második csoportjába került Giovanni di Mastro Pedrino munkája, ami 
ugyan elsőrangú beszámoló, de ismeretlen szerzője személyesen nem voltjelen 
a ceremónián, ellenkező esetben — hasonlóan Inghiramihoz — ezt mindenkép-
pen megemlítette volna. Ennek ellenére jól látszik, hogy minden információt 
begyűjtött és talán a Szent Péter bazilika előtt várakozhatott, amikor a menet 
elindult a Castel San Angelo irányába.60 Paolo di Benedetto di Cola visszaemlé-
kezése és Infessura munkája a koronázás szempontjából csak másodlagos jelen-
tőséggel bírnak, annak ellenére, hogy kortársak és 1433 májusában Rómában 
éltek, de rangjuknál fogva a legjobb esetben is csak a templomon kívüli esemé-
nyeket láthatták. Ide sorolhatjuk Poggio Bracciolini levelét is, aki ekkor szintén 

53 1433. ápr. 7 , (Róma): DRTA X. 449. sz. 
54 1433. máj. 16., Róma: DRTA X. 787. — A kardináliskollégium leveléből kiderül, hogy ezen a 

napon már a pünkösdi dátumról tudnak. 
55 1433. máj. 12., Róma: DRTA X. 465. sz. (Francesco Condolmario levele a pápai követeknek 

Bázelba). 
56 1433. máj. 21, (Róma): DRTA X. 493 sz. 
57 Giovanni di Mastro Pedrino 402. — Megjegyzem, hogy a krónikás nem volt jelen Rómában, 

hanem egy levelet kapott a városból, amit bemásolt a munkájába. 
58 14 33. jún. 29, Nürnberg: DRTA X. 508 sz. 
59 1433. máj. 31, Róma: DRTA X. 495. —Áldásy rekonstruál ugyan egy koronázást {Aldásy A.: 

Zsigmond király római császári koronázása i. m. 565-569.), de valójában nem tett mást, mint összeil-
lesztette a fentmaradó forrásokat, figyelmen kívül hagyva azok keletkezési körülményeit. 

60 Ezt a jelenetet roppant élethűen írta le. 



Rómában tartózkodott. A koronázást ugyan — saját bevallása szerint — látta, 
de levelében alig írt róla. Végezetül érdemes azt is feleleveníteni, hogy a kora-
beli történeti hagyományban hogyan jelent meg a koronázási ünnepség: azaz 
miként számoltak be róla azok, akik biztosan nem voltak ott az ünnepségen. 

Május 31-én, tíz nappal a világi triumphus után, Zsigmond az egyházi 
processiót is átélhette.61 A koronázási ordó szerint a császár a jeles napon a 
Collina kapuhoz érkezett, ami a leírás szerint a castello Crescenci mellett volt.62 

Ez a gyakorlatban azt jelentette, ha valóban követték a hagyományt, hogy Zsig-
mond és kísérete a Szent Péter székesegyház felé a mai via Goito és a via XX 
Settembre kereszteződésének a környékéről indult, ahol egykoron az említett 
kapu állt. Ha ez valóban így történt, akkor a menetnek már órákkal előbb el 
kellett hagynia a Vatikánt, majd a kapunál kellett várakozni és alakzatba állni. 
A császárt innét Róma papsága keresztekkel és füstölőedényekkel a bazilika 
lépcsőjéhez vezette az Ecce mitto angelum zsoltárt énekelve. Zsigmond előtt a 
császár ajándékait (missilia) a kamarások szórták szét, akiket Róma város pre-
fektusa követett, kezében a karddal.63 Amikor a bazilika előtti térre értek, amit 
Piatea Cortinának neveztek, a városi szenátorok a lépcsőhöz kísérték, ahol a 
császár leszállt a lováról. Ez idő alatt a pápa a sekrestyében beöltözött a misé-
hez és ünnepélyesen a bazilika előcsarnokában található összecsukható széket 
{faldistorium) fedő emelvényhez (suggestion) vonult, ami a lépcső tetején állt. 
Itt leült. IV Jenőt a lépcsőn jobbról az episeopus és a presbiter, míg a baloldalon 
a diaconus kardinálisok vették körül. A következő lépcsőn a subdiaconusok, az 
acolitusok, a primicerius, az énekesek, körülöttük pedig a pápai udvar tisztvi-
selői álltak. Ekkor Zsigmond a kíséretében lévő érsekeivel, püspökeivel és báró-
ival felment a lépcsőn, megcsókolta a pápa lábát és aranypénzt ajánlott fel neki 
annyit, amennyit akar. A pápa kegyesen fogadta, megcsókolta és átölelte a csá-
szárt. Zsigmond, IV Jenővel és a diaconus kardinálisok priorjával a Sancta 
Maria in Turribus egyházhoz ment, ahol a császár az oltár előtt az evangéliu-
mot tartó említett prior kezébe letette az esküt.64 

A pápa, kíséretével imát mondva, a Szent Péter bazilika főoltárához vo-
nult, ahol trónja állt. Zsigmond és kísérete ellenben az Ostiensis, a Portuensis 
és az Albanensis episeopus kardinálisokkal a Sancta Maria in Turribus egyház -

61 Szeretném hangsúlyozni, hogy az ordó szövege nem személy szerint Zsigmondnak készült, 
hanem ez alapján koronázták meg a császárokat, így utoljára 1355-ben IV Károlyt is. A jobb megér-
tés érdekében a pápa (IV Jenő) és a császár (Zsigmond) nevét behelyettesítem. Úgy vélem, hogy a 
DRTA-ban kiadott ordó a legjobb szöveghagyomány a koronázásra, sokkal érdekesebb, mint az a 15. 
századi kézirat, amelyet Rómában őriznek (Biblioteca Apostolica Vaticana. Vat. Lat. 8486.) vagy amit 
Hack is újból leközölt (Hack, A. T.: Das Epfangszeremoniell i. m. 641-643.). 

62 1433. máj. 31., Róma: DRTA X. 495. sz. 
63 A prefektus ekkor Jacopo da Vico volt. — A DRTA X. kiadója szerint, mivel ellenséges vi-

szonyban volt IV Jenővel, nem valószínű, hogy a prefektus vitte volna a kardot (DRTA X. 713.). 
64 Az erről szóló oklevelet 1. 1431. máj. 31., Róma: DRTA X. 494 sz. — A Santa Maria in 

Turribus templom a Szent Péter székesegyház paradisusának a bejáratánál volt, a két campanille 
között, amit II. István és I Hadriánus pápák építtettek (Christian Hülsen: Le Chiese di Roma nel 
Medio Evo. Firenze 1927. 373.). A DRTA X. kiadója szerint az evangélium felolvasására az átrium-
ban került sor. Innét a pápa a Szent Péter bazilikába, míg Zsigmond pedig a Sancta Maria in 
Turribus templomba vonult (DRTA X. 730-734.). 



ban maradt, ahol a Szent Péter székesegyház kanonokjai a soraik közé fogad-
ták, ráadták a koronázási öltözetet, valamint a pápai kamarási palliumot. Zsig-
mond a kanonokok és az énekesek kíséretében, akik a Petre ama me respon-
siorumot énekelték, a Szent Péter székesegyház Porta Argentea kapujához vo-
nult. A császár mellett a lateráni palotagróf és a római bírák primiceriusa ha-
ladt. A kapu előtt az Albensis episcopus kardinális áldást mondott (benedic-
tionem effundat).65 A menet ezután a bazilika belseje felé indult, ahol a kupola 
alatt középen (in medio rote) a Portuensis episcopus kardinális egy imát éne-
kelt (orationem decantet). Amikor befejezte, a menet továbbhaladt a konfesszi-
óhoz (ad confessionem Bead Petri), ahol a császár a földre borult és a diaconus 
kardinálisok priorja egy litániát (faciat litaniam) mondott. Az ehhez kapcsoló-
dó imák és könyörgések befejeztével, Zsigmond a Szent Móric oltárhoz ment. 
Itt az Ostensis episcopus kardinális a szertartás részét képző imákat mondva, 
felkente a jobb karján és a vállai között a szent olajjal.66 A császár ezután a főol-
tárhoz vonult, ahol IV Jenő őt mint diakónust csókkal fogadta. Majd Zsigmon-
dot ahhoz az emelvényhez (pulpitus) érkezett, ahol a számára készített díszes 
baldachin (thalamus) állt. A primicerius és a scola cantorum az oltár előtti kó-
ruson az Introitust, a Kyrielysiont és a Himnus Angelicust énekelték.67 

IV Jenő pápa ekkor elkezdte a szertartást. A szokásos ima mellett egy má-
sikat, a császárra vonatkozót is elmondtak, és a mise folytatásaként felolvasták 
az epistolát, majd graduálét énekeltek. Zsigmond a főoltárhoz ment, ahol a 
pápa egyházi mitrát (mitra clei'icalis) tett a fejére, majd erre helyezte rá a csá-
szári koronát, és e következőket mondta: accipe signum glorie diadema regni 
coronam imperi. Az ima befejezése után a pápa átadta Zsigmondnak a jogart és 
az aranyalmát, majd a szertartásnak ehhez a részéhez tartozó imák és áldások 
következtek. Az éneklés közben Zsigmond az ülő pápa elé járult. Ezt követően 
IV Jenő az oltárról felemelte a hüvelyéből kihúzott kardot és Zsigmondnak 
adta, majd accipe gladium kezdettel ima következett, és megtörtént a karddal 
felövezés is egy accingere gladio tuo super femur tuum ima kíséretében.68 

A koronázás és a felövezés után a császár kihúzta a kardot és férfiasan 
(viriliter) háromszor megforgatta. A pápa ekkor az oltárról felvette a koronát és 
a fejére tette a következő szavakat mondta: accipe signum glorie, diadema 
regni, coronam imperii etc. Ezután a császár megcsókolta a pápa lábát, aki ad 
eminentiam spéculé tribunalis ment, míg Zsigmond az összecsukható székhez 
(faldistorium) vonult. Ez a pápai faldistorium jobb oldalán állt. Zsigmond aztán 
koronával a fején, jobb kezében az almával, bal kezében a jogarral visszatért az 

65 A DRTA X. kiadója szerint Zsigmond esetében ezek: Ludovicus Almandi, Jordan us de Ursi-
nus, Johannes de Casanova (presbiter cardinalis Sancti Sixti), mert Antonius Con-arias (episcopus 
cardinalis Ostiensis) és Branda de Castillione (episcopus cardinalis Portuensis) nem voltak ott (DRTA 
X. 730-734.). Ezért nem adom meg az ordóban felsorolt három kardinális nevét. 

66 A DRTA X. kiadója szerint a felkenést Jordanus de Ursinus végezte, és a szertartásnál 
Johannes de Casanova, Hugo Lusignanus (presbiter cardinalis Sancti Clementis), valamint Lucidus 
de Comité segédkeztek neki (DRTA X. 730-734.). 

67 A pápai kórus ekkor 10 főből állt. A koronázás után két nappal fizettek nekik (1433. júl. 2.: 
Camerale I. 827. 153v.). 

68 A szövegben megjegyzik, hogy más szertartáskönyvekben a kardot adják oda először és csak 
utána következik a korona. 



emelvényhez (thalamum). A prior subdiaconorum, a római kúria subdiaconu-
saival, valamint a császári káplánokkal egy a szószéknél felállított ezüst ke-
reszt előtt hangosan énekelve dicsérték a császárt. A városi scrináriusok se-
lyem köpenyekben a kórusról feleltek nekik. Az evangélium után Zsigmond le-
vette a koronát és a palástot, a pápához ment és a lába elé aranyat tett. IV Jenő 
a főoltárhoz vonult, hogy befejezze a szertartást. A császár, mint subdiaconus, a 
kelyhet és az ampullát átadta neki, és ott várt, amíg IV Jenő visszatért a trónjá-
hoz. Itt vette a pápa kezéből békecsók kíséretében a szentáldozatot. Zsigmond 
visszament a helyére, visszavette a palástot és a koronát, a mise pedig pápai 
áldással ért véget.69 

Ahogy említettem, Inghirami beszámolója azért érdekes, mert személye-
sen is jelen volt a szertartáson, és leírásába azokat a dolgokat is belefűzte, ame-
lyek a koronázási ordóba — annak műfaji sajátosságai miatt — nem kerülhe-
tett bele. Inghirami csak a szertartás bizonyos részleteit láthatta, hiszen a 
Szent Péter székesegyház belsejében tartózkodott. Leírását is azzal kezdi, ami-
kor a pápa a főoltárhoz, míg Zsigmond a Szent Móric oltárhoz érkezett, tehát a 
menetről, a császár fogadásáról, az esküről, nem beszél, ami a fentiek ismereté-
ben teljesen érthető. Ellenben tudja, hogy kik voltak ott a Szent Móric oltárnál. 
Jordanus Ursinus (episcopus cardinalis Sabinensis) kente fel a császárt, aki-
nek Johannes de Casanova {presbiter cardinalis Sancti Sixti) és Lucidus de 
Comité (diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Cosmedin) segédkezett.70 Mivel 
a bazilikán belüli mozgásokat is látta, beszámol a pápa átöltözéséről, és a gyó-
násról (confessio) is. A főoltárnál látta, hogy a pápa csókkal (oscolum pacis) fo-
gadja Zsigmondot, és azt is, hogy a császárt egy baloldali templomhajóba kísér-
ték, ahol egy szövettel díszített reclusorium várta. Inghirami szerint a Kyrye-
lisiont és a Himnus Angelicust a pápa mondta el. Az epistola és a responsio 
után IV Jenő trónjáról leszállva a főoltárhoz ment, aminek a jobb oldalán egy 
trónus állt, ahová a pápa leült. Ekkor vezették elé a császárt, aki az oltárra tet-
te a koronát, az almát, a lándzsát és a kardot, és megállt IV Jenő előtt. Inghi-
rami szerint Zsigmondot többen támogatták, mivel köszvényes volt. Ekkor 
megtörtént a koronázás. A pápa a szertartáshoz tartozó orációkat mondott, 
majd egy vörös birrétumot tett a fejére, arra egy fehér mitrát, és erre került a 
korona. Ezután a lándzsát, az almát és végezetül a csupasz kardot adta át. A 
pápa a hüvelyébe helyezte a kardot és fogadta Zsigmond csókját. Inghirami 
nem látta — vagy csak elfelejtette leírni, vagy meg sem történt —, hogy a csá-
szár háromszor megforgatta a kardot és a lábcsókról sem tudott. Zsigmondot 
ezután az említett reclusoriumba kísérték, IV Jenő pedig a trónusához ment. 
Az evangelium és a responsium után a pápa újból a főoltárhoz vonult, és a csá-
szárt is odavezették, aki pénzt ajánlott fel a pápának. Inghirami újból kiemelte, 
hogy a császár köszvénye miatt az oltár közelében egy kis széket helyeztek el 
számára a vasrács mellett. Ezután Zsigmond a pápának átadta a bort és a vizet 
tartalmazó ampullákat és a mise folytatódott az Agnus Dei elmondásáig. A be-

69 1431. máj. 31, Róma: DRTA X. 494 sz. 
70 A szerző még azt is írja, hogy a „Venetiarum" is jelen volt a Szent Móric oltárnál. Sajnos, őt 

nem tudtam azonosítani. 



számoló következő részéből derül ki, hogy Inghirami személyesen is jelen volt a 
szertartáson, hiszen ahogyan szokás volt, mint a Rota auditora és dékánja, ő 
tartotta (continue) a pápai mitrát a mise alatt. Nem felejti el megjegyezni: min-
dent, amit elmondott, azt személyesen látta. A mise folytatódott. A pápa és a 
császár is visszatért a helyére. IV Jenő áldozott, majd a diaconus kardinálisokat 
áldoztatta, és ezután magát a császárt is, akit felvettek a subdiaconusok közé. 
Az említett Agnus Dei alatt Jordanus de Ursinus, aki a pápával együtt misé-
zett, IV Jenőtől megkapta az osculum pacist, aki továbbadta azt Zsigmondnak. 
A mise befejeztével a pápa a pluviáléját, a császár pedig az aranyozott ruháját 
vette magára, és IV Jenő a Sancta Maria in Traspadina templomig vonult, ami 
a Castel San Angelo közelében állt.71 

Giovanni di Mastro Pedrino levelének bevezetőjében ígéretet tett, hogy a 
lehető legjobban megpróbálja visszaadni a koronázás legfontosabb részleteit. 
Csak remélhetjük, hogy így is tett, az azonban bizonyos, hogy a visszaemléke-
zés végére elfogyott az erő, hiszen 1433. május 21-re datálta a levelét, tíz nappal 
a koronázás előtti időpontra tehát.72 Tudomása szerint a pápa az a rendeletet 
hozta, hogy a Szent Péter székesegyház kapuját be kell zárni. A szerző azt is 
megemlítette, hogy ez „dove è la nave del nostro signor Gesu Cristo fatta de 
maestro Çotto al muxacho". Emögött a kapu mögött várt a pápa. Amikor kinyi-
tották a bejáratot, a császár kevés kísérőjével bevonult a székesegyházba.73 

Azok közül, akik abban a szerencsében részesültek, hogy bemehettek a szertar-
tásra, többek nevét ismerjük. Ott volt Kaspar Schlick, Tallóci Matkó, Härtung 
Klux (lovag), Niklas Stock (decretorum doctor), Jakob von Sirck iprotonotai^ius 
apostolicus), Johann Nikiosdorf, (regensburgi prépost, prokurátor), Nikolaus 
Sannawer (Albert osztrák herceg követe), Rudolf Stüssi, Hans és Heinrich 
Schwendi, Götz Escher (Zürich város követei), Erhard és Paul Haller, Franz 
Rummel, Martin Heiden, Sebald Beheim (Nürnberg város követei), Frigyes 
brandenburgi őrgróf követe, Bamberg város követe, Peter Fries von Indersdorf 
(a bázeli zsinat követe).74 

A pápa a császárt a kapu melletti kis szobában (piccola stanza) várta kar-
dinálisaival és a Szent Péter bazilika kanonokjaival. Itt Zsigmond letette az es-
küt, és magára vette a Szent Péter székesegyház kanonokjainak az öltözetét. 
IV Jenő és Zsigmond a főoltárhoz mentek, ahol két trónszék állt. Itt a pápa el-
foglalta a helyét, ez alatt Zsigmond elvonult az oltártól és arra a helyre ment, 
ahol Orsini kardinális (Jordanus Ursinus) felkente a szent olajjal, követve azt a 
könyvet, amelyben magáról a ceremóniáról beszélnek. Ennek értelmében a 
meztelen vállat, a mellet és a nyakat kellett bekenni az olajjal, a szertartáshoz 
tartozó orációk kíséretében. Ekkor a császár a főoltárhoz ment és elfoglalta he-
lyét a trónján, jobbra a pápáétól. IV Jenő elkezdte a misét, amelyben Navoia (?), 
Colonna (Prosper de Columna?) és Conti (Lucidus de Comité) bíborosok segí-
tettek neki. Az oltárnál Zsigmond ájtatatosan elmondta az evangéliumot, majd 

71 Inghirami 46^7. ; a templomra 1. Hülsen, C.: Le Chiese di Roma i. m. 371. 
72 1433. máj. 21.: Giovanni di Mastro Pedrino 402-403. 
73 Uo. 
74 DRTA X. 734. 



pápa a császár fejére fehér damasztból készített mitrát tett, erre került a szép 
és gazdag (bella e richa) korona, amiről levélírónk úgy tudja, hogy IV Károlyé 
volt. IV Jenő ezután egy hatalmas és szép (grande e bella) kardot adott át, mia-
latt a szertartáshoz tartozó orációt mondott, majd Zsigmond megkapta a csá-
szári lándzsát és az aranyalmát is, amin egy kereszt volt. Utána mindketten 
visszatértek a helyükre és a mise folytatódott. A Credo elhangzásakor, a kápol-
nán kívülről, ahol jelentős számú klerikus volt, elkezdték a litániát énekelni. A 
szent áldozáskor IV Jenő az ostyát négyfelé törte. Az első darabot a kehelybe 
tette, a másodikat magának, a harmadikat a császárnak, míg az utolsót Conti 
kardinálisnak adta. Zsigmond ezután levette a papi ruhát és felvette a brokát-
ból és bársonyból (brochardi de grana veluti) készült császári öltözetet. A mise 
végén Zsigmond kivonult a Szent Péter bazilikából, a kapunál egy kardinális 
egy fáklyát {canna) adott a császár kezébe, amelynek egy kevés kóc (stoppa) 
volt a csúcsán, ami azonnal elaludt.75 Ekkor IV Jenő ezt mondta a császárnak: 
Filii ne insuperbieris, quia sic transit gloria mundi. Ezután a Szent Péter szé-
kesegyház lépcsőjének alján mindketten lóra szálltak. A pápa a konstantinápo-
lyi császár követe előtt vonult, jobbra az aragón király követe. Jó nyíllövésnyi 
távolságból követték IV Jenőt. Amikor arra a helyre értek, amiben megegyez-
tek, cseréltek, és a Velence és a szavojai herceg követeit állította a pápa a 
helyükre. Aztán a biboniai herceg és Firenze képviselői vették át a két helyet, 
őket végezetül a sienai követekkel cserélték le. így értek a Castel San Angelo 
terére, ahol a pápa megáldott a pápát és visszatért szálláshelyére.76 

Érdekes forrás Poggio Braccolini levelezése is. Sajnos, míg Zsigmond trium-
phusáról remek beszámolót adott, és mindenki azt várná tőle, hogy hasonlót ír 
a koronázásról is, ez utóbbiról alig tett említést, annak ellenére, hogy a Firenze 
történetét taglaló munkájában azt állítja, hogy két koronázást látott: Zsigmon-
dét'és III. Frigyesét.77 A magyarázatot sajnos nem tudjuk, de annyi bizonyos, 
hogy az egész császárrá koronázást elhibázott lépésnek tartotta, elsősorban 
nem politikai vagy személyes kifogásai voltak, inkább történeti és filológiai 
szempontok miatt ellenezte azt. Beszámolója szerint Zsigmond a Porta Ar-
gentea előtt tet te le az esküt a pápának. Ezután bevonult a Szent Péter bazili-
kába és a főoltár mögött, a jobb oldalon az Ostiensis episcopus kardinális (Anto-
nius Corarius) kente fel a császárt. A főoltárnál a pápa csókkal fogadta Zsig-
mondot, majd először fehér mitrát tett a császár fejére, úgy, hogy annak cornuái 
a jobb és bal halántékot takarták. Ezután került a fejére az aranykorona. Erről 
más helyen azt írta, hogy a fejéket gyöngyök és drágakövek díszítették.78 Ez-
után megkapta az aranyalmát, a lándzsát és a csupasz kardot is, így a császár, 
mint Krisztus katonája, szükség esetén megvédi az egyházat és a keresztény hi-
tet. A mise végeztével IV Jenő levette a miseruháját és pluviálét vett. Mindket-

75 A „canna" szó nem keverendő össze a mai olasz szlengben, a 'joint' értelemben használatos 
kifejezéssel. Habár ... 

76 Giovanni di Mastro Pedrino 402-403. — A „bibioniai herceg" kifejezésről fogalmam sincs, 
hogy mit jelenthet. 

77 Duo autem quos ipsi coronaros vidimus, Sigismundus ac Fridericus — Poggii História Florenti-
na. A cura di Johannes Baptista Recanato.Venezia 1715. (a továbbiakban: História Florentina) 298. 

78 Uo. 



ten lóra szálltak és elindultak a Castel San Angelo hídja felé. A régi szokás sze-
rint ilyenkor a pápa lovát a zablájánál fogva a császárnak kellett volna a hídig 
gyalogosan vezetnie, de ez alkalommal, Zsigmond köszvénye miatt, erre nem 
került sor. Mikor odaértek, IV Jenő visszatért a Vatikánba, míg a császár mit-
rával a fején, megkoronázva, papi ruhában, a Lateránba vonult.79 A másik két 
visszaemlékezés szerzői nem sokat írtak az 1433-as év májusának utolsó napjá-
ról. Infessura gyakorlatilag csak a koronázás tényét közölte, és azt, hogy IV 
Jenő a Castel San Angeloig kísérte a császárt, aki a Lateránba ment, majd 
visszatért a palotájába.80 Paolo di Benedetto di Cola szerint a ceremónia u tán a 
császár aranykoronával a fején érkezett a Szent Péter székesegyház lépcsőjé-
hez. A pápa már itt várta és együtt lovagoltak a Castel San Angeloig. Az úton 
Róma város tisztviselőinek gyűrűjében haladtak. IV Jenő ezekután visszatért a 
Vatikánba.81 

Eberhard Windecke és Zanfliet krónikája az utolsó csoportba osztható, ők 
biztosan nem voltak Rómában 1433. május 31-én. Eberhard Windecke így írt: 
„Pünkösd napján pedig a király a római Szent Péter és Szent Pál-templomba 
ment, ahol IV Jenő pápa egy tabernákulum alatt ülve fogadta. Amint Zsigmond 
római király térdre ereszkedett a pápa előtt, ő feléje nyújtotta a koronát, majd a 
császár a templomban a Szent Móric-oltár elé járult, hogy a székesegyház kano-
nokjává szenteljék, majd egy kecskeszarvakkal díszített színes süveget kapott, 
amilyet a dóm papsága visel. Ezt követően a pápa és a császár a Szent Péter és 
Pál-székesegyház kórusában található egy-egy tabernákulum alá ültek. Majd 
őfelsége elé járult az a személy, akit a császárrá koronázással megbíztak, és 
megkérdezte a császártól, hogy törvényes születésű-e, hogy becsületes ember és 
úr-e, ahogy annak törvényesen és jogosan lennie kell. Mire a császár így vála-
szolt: »Igen, de te nem vagy elég becsületes és erényes ahhoz, hogy a császár fe-
jére tedd a koronát, mivel egy asszonynak levágtad a melleit.« így a fenti sze-
mélyt visszahívták, és a pápa a császárral egyetértésben mást nevezett ki a he-
lyére." A beszámoló így folytatódik: „Amint a pápa és a császár a tabernákulum 
alá ült, sor került az evangélium felolvasására, majd kezdetét vette az ünnepi 
mise a Szentháromság dicséretét zengő énekléssel. Minden annyira ünnepi 
volt, amennyire csak lehetett. Ezután megérkezett az a személy, aki a császárra 
a koronát szokta felhelyezni, s mikor Zsigmond császárra felsegítette a koro-
nát, az jobbra kicsit félrecsúszott. Ezután a császár térdre ereszkedett a pápa 
előtt, majd a szentatya felemelte jobb lábát, és a törvény, valamint a szokás sze-
rint középre igazította a király koronáját, ezután megáldotta a császárt, és mi-
közben az istentisztelet alatt az evangéliumot énekelte, magához vette azt a 
kardot, amelyet a császárnak kellett átnyújtania. Majd mikor a császár is az 
evangélium éneklésébe kezdett, és ahhoz a sorhoz ért, hogy: „et dabo tibi gla-
dium" ['és át fogom adni neked a kardot'l a szentatya átnyújtotta a császárnak 
a kardot a hegyével előre, a császár lovászmestere azonban megfordította, és 
helyesen őfelsége kezébe helyezte. Ezután a császár végigénekelte az evangéliu-

79 Bracciolini 119-125. 
80 Infessura 30. 
81 Memoriale 87. 



mot. Az istentisztelet végén olasz szokás szerint csókadásra került sor, s a pápa 
megcsókolta az igaz szentséget. Utána a szentatya megcsókolta a császárt an-
nak jobb orcáján, s a császár a szentatyát a balon. Majd a császár ismét kezébe 
vette kardját, a pápa pedig keresztjét, és újból megáldotta a császárt. Ez alka-
lommal olyan szívélyesen búcsúztak egymástól, hogy azt remélem, a mindenha-
tó Úr, Szűz Mária, minden égi hadak és az egész kereszténység megdicsőül és 
megjavul általa."82 

Zanfliet, aki krónikájában szintén csak hallomásból tudhatot t a koroná-
zásról, a következőket írta: a koronázás napján a pápa és a kardinálisok levo-
nultak a Szent Péter székesegyház főkapujához (ad primam porticum), ahol 
Zsigmond letette az esküt a pápának és az egyháznak. Azután IV Jenő a főol-
tárhoz vonult. Három kardinális (Jordanus de Ursinus, Ludovicus Alamandi és 
Johannes de Casanova) és a székesegyház klérusa (cum clero Sancti Petri)83 

Szent Móric oltárához vezették, ahol felszentelték (consacraverunt). Ezután a 
főoltárhoz kísérték, ahol megcsókolta a pápát és néhány aranyat helyezett az 
oltárra, majd a keresztelőkút felé eső kórushoz ment, egy számára kialakított 
helyre (receptaculum). Az evangélium és epistola felolvasása u tán újból az ol-
tárhoz vonult. Akkor a pápa saját kezeivel megkoronázta. Egyszerű fehér 
mitrát tett a fejére és a mitra cornuáit, amelyeket a püspököknek a füleire 
szoktak tenni, úgy helyezték fel neki, hogy az egyik a fejtető elé (ante uerticem), 
a másik pedig a fej mögé (reíro caput) került. Erre tették rá az aranykoronát. A 
pápa az oltárról felemelte a kardot és azt Zsigmond kezeibe adta, hasonlóan a 
jogarhoz és az almához. A mise végén a császár, akit a pápa követett, a Szent 
Péter lépcsőihez ment és az öszvérre szállt, amelynek a zabláját a császár fogta 
és néhány lépésen át, vezette. Ezután Zsigmond lóra ült és mindketten a város-
fal mellett, a Castel San Angelo hídja felé lovagoltak. Amikor a híd melletti 
templomhoz értek, ahol az a két oszlop található, aminél Péter és Pál apostolo-
kat megkorbácsolták a császár megcsókolta a pápa kezét és a híd felé lovagolt, 
míg IV Jenő visszatért a palotájába.84 Az utóbbi két leírásnak — az első csoport 
ismeretében — nem sok köze van a valósághoz, de megjegyezném, ha a többi 
beszámoló nem maradt volna ránk, a legnagyobb lelki nyugalommal fogadnánk 
el mind Windecke, mind Zanfliet állításait. Igaz, ha „előkerülne", teszem azt, 
IV Jenő vagy Zsigmond visszaemlékezése a koronázásról, Inghiramira nem hi-
vatkozna senki. Ennek ellenére néhány elem Windecke és Zanfliet munkájában 
is megtalálható azok közül, amelyekről úgy gondoljuk, hogy részei lehettek a 
koronázásnak, igaz, kronológilag összekeverve és néhány alkalommal alaposan 
kiszínezve a történteket. Gondoljunk csak a női mellet vagdosó személyre, akit 
a tévedhetetlen császár oly remekül leleplezett és megszégyenített. A koroná-
zás a 15. századi itáliai történetírók munkáiba is bekerült. Elég csak a két 

82 Eberhard Windecke emlékiratai Zsigmond királyról és koráról. Fordította, sajtó alá rendezte 
és a bevezető tanulmányt írta Skorka Renáta. Bp. 2008. (História Könyvtár. Elbeszélő források 1.) 
258-259. 

83 A szövegben hibásan a kardinálisok és a Szent Péter székesegyház klérusának említése után 
az áll, hogy azok azok „duxerunt regem processionaliter ad ecclesiam Lateranensem ante altare 
Sancti Mauritii". 

84 Zanfliet 433-434. 



legjelentősebb korabeli itáliai historikus könyvére utalnom. Bartolomeo 
Platina és a már említett Poggio Bracciolino sem hagyta ki az 1433. május 31-i 
római nap rövid leírását munkájából.85 

A koronázás napján a szokás szerint a császár oklevelet adott ki: Lucidus 
de Comité kardinális és a Szent Péter székesegyház kanonokjainak és kápta-
lanjának a kérésére megújította, jóváhagyta és megerősítette azokat a kiváltsá-
gait, amelyeket I. Frigyes, II. Frigyes, VI. Henrik császároktól kaptak, továbbá 
valamennyi egyéb privilégiumaikat, szabadságukat, adományaikat stb. Mit 
érezhetett Zsigmond a szertartás után? Talán apjára, IV Károlyra gondolt, és 
arra, hogy 23 év után mégis sikerült a római koronázás, de sokat nem nosztalgi-
ázott. Fontosnak tartotta, hogy a Német-római Birodalomban minél hamarabb 
elterjedjen a hír, és ezért már június 2-án levelet küldött Johann von Chur püs-
pöknek, a bázeli zsinat követéhez a hírrel.86 De értesítette Ulrich Von Ro-
senberg cseh bárót (jún- 3.),87 a baseli zsinatot (jún. 4.),88 és a cseh- és morva 
rendeket egyaránt (jún. 6.).89 Siena (jún. 15.) és Perugia (jún. 17.) is Zsigmond-
tól értesült a jeles eseményről.90 Természetesen más úton is terjedt a hír. Csak 
néhány példa: a német lovagrend nagymesterét (Paul von Rusdorf) Johann 
Nikiosdorf prokurátor tudósította (jún. 24.)91 Ulm városába június 27-én érke-
zett a hír.92 Érdemes két város példáján mindezt részletesen is bemutatni. Az 
egyik Nürnberg, hiszen a város fontos szerepet kapott azzal, hogy a koronázási 
ékszereket ott őrizték, a másik pedig Basel, ahol éppen egy zsinat ülésezett. 

Nürnbergben június 24-e körül értesültek a koronázásról, érdekes módon 
helyi kereskedők Velencéből kapták a hírt.93 Másnap a város már írt is Frigyes 
brandenburgi őrgrófnak, tudatván őt is a római eseményekről.94 Zsigmond leve-
le június 28-én érkezett meg a városba, és követve a négy nappal korábbi metó-
dust, azonnal továbbították a hírt Frigyes brandenburgi őrgrófnak, de Eger vá-
rosával, az éppen Prágában tartózkodó két nürnbergi követtel (Sigmund Stro-
mer és Gabriel Tetzel), valamint a választófejedelmekkel is megosztották a le-
vél tartalmát.95 Bázel 1433. június 25-én értesült a koronázásról. Másnap a zsi-

85 Platynae Historici: über de Vita Christi ac omnium pontificum (AA. 1-1474). A cura di Giacinto 
Gaida. Città di Castello 1913. (Rerum Italicarum Scriptores III/l.) 315.; História Florentina 297-299. 

86 1433. jún. 2.: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund XI. 1433-1435. Heraus-
gegeben Gustav Beckmann. Gotha 1898. (a továbbiakban: DRTA XI.) 1 sz. A püspök neve Johannes 
Naso volt, mivel azonban a szakirodalomban Johann von Churként említik, én is ezt a formát 
használom. 

87 Regesta Imperii XI. Die Urkunden Kaiser Sigmund (1410-1437) II. 1424-1437. Verzeichnet 
von Wilhelm Altmann. Innsbruck 1900. (a továbbiakban: RI XI. 2.) 9473. 

88 DRTA XI. 2. sz. 
89 RI XI. 2. 9481. sz. 
90 DRTA X. 739.; RI XI. 2. 9494. sz. 
91 DRTA X. 507. sz. 
92 DRTA X. 738. 
93 Die Chroniken der deutschen Städte vom 14 bis in's 16 Jahrhundert. Die Chroniken der 

fränkischen Städte. Nürnberg. Erster Band. II. Chronik aus Kaiser Sigmund's zeit bis 1434 mit 
fortsetzung bis 1441. Herausgegeben Thomas von Kern. Leipzig 1862. (a továbbiakban: Die Chro-
niken I.) 447-449. 

94 DRTA X. 506. sz. 
95 Die Chroniken 447-449.; DRTA X. 843. (a levelet Fritz Straeussel hozta Rómából, aki a vá-

rosi küldöttség tagja lehetett). 



naton felolvasták a császár levelét — amit Zsigmond az említett churi püspök-
höz írt — először németül, majd latinul is.96 Ezt június 2-án datálták, tehát 23 
nap alatt ért a hír Rómából Baselbe.97 A két város közti távolságot figyelembe-
véve — ez hozzávetőleg 950 kilométer — a hírvivő(k)nek napi közel 40 kilomé-
teres átlaggal kellett haladnia (vagy haladniuk), ami borzasztó gyorsnak számí-
tott a középkorban.98 Ez csak akkor volt lehetséges, ha kevesen mentek, ha az 
utazás előre meg volt szervezve és megfelelő pénzzel is rendelkeztek az utazók. 
A következő példa jól mutatja, hogy mennyivel lassabban halad egy nagyszámú 
követség, de az eredmény ismeretében előre kijelenthetjük, hogy ők is siettek, 
csak közel negyven embernek ez már sokkal nehezebben ment.99 Zsigmondnak 
a zsinathoz címzett levelét Härtung Klux (miles) és Niclas Stock (decretorum 
doctor) hozták a városba.100 Június 4-én datálták az írást, ami azt jelenti: még-
ha másnap el is indultak, akkor július 12-ig — ezen a napon már tudtak az ér-
kezésükről Bázelben — 38 napra volt szükségük az utazáshoz, azaz közel 28 ki-
lométeres napi teljesítményre volt szükségük.101 A császár hivatalos levelét júli-
us 13-án olvasták fel a zsinat előtt, amit Vilmos bajor herceg és a churi püspök 
adott át.102 Bázel — hasonlóan Nürnberghez — más városokat is értesített a 
koronázás tényéről: így Strassbourg például tőlük értesült a hírről.103 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mind Nürnbergből, mind 
Baselből vannak adatok arra is, hogy a koronázás tiszteletére milyen ünnepsé-
geket szerveztek a két városban. A nürnbergi polgárok június 29-én szereztek 
tudomást a koronázásról. Ezen a napon a polgárság a piactéren táncolt és 
örömtüzet gyújtottak. A város valamennyi templomában megszólaltak a haran-
gok és Te Deumot énekeltek. A Sankt Sebaldus templom erkélyén zenészek ját-
szottak. A következő napokban is folytatódott az ünneplés, hiszen a polgárok a 
Rathausban táncoltak.104 Bázelban június 25-én, amikor megérkezett a hír, 
meghúzták a harangokat és örömtüzeket gyújtottak. A zsinat július 15-én dön-

96 1433. jún, 27.: DRTA X. 844., valamint 507. sz.; Concilium Basiiiense. Die Protokolle des 
Concils 1431-1433. Aus dem Manuale des Notars Bruneti und einer römischen Handschrift. Heraus-
gegeben von Johannes Haller. Basel 1897. (a továbbiakban: Concilium Basiiiense II.) II. 437. 

97 Az indulás dátumát jún. 3-ra teszem, az érkezését, jún. 25-re. Természetesen más megoldá-
sok is lehetségesek. 

98 A Michelin útvonaltervező szerint a Róma-Basel távolság ma autóval 918 kilométer. Én ki-
csit többel, 950 km-rel számolok. 

99 Ahogy említettem, 40 főre kaptak salvus conductust, tehát közel ekkora lehetett a delegáció, 
Archivio Segreto Vaticano. Registri Vaticani. (a továbbiakban Reg. Vat.) 372. 182v. 

100 DRTA XI. 2. sz. 
101 Tudva, hogy más variációk is lehetségesek. A megérkezés dátumára 1. Concilium Basi-

liense. Studien und Dokumente zur Geschichte der Jahre 1431-1437. Herausgegeben von Johan-
nes Haller. Basel, 1896. I. 66. 

102 Concilium Basiiiense II. 448. 
103 1433. jún. 28.: DRTA XI. 30. sz. 
104 Die Chroniken I. 388.. 447-449., valamint 1. még Die Chroniken der deutschen Städte vom 

14 bis in's 16 Jahrhundert . Zweiter Band. Die Chroniken der fränkischen Städte. Nürnberg. III. 
Andres Tucher's Memorial 1421 bis 1440. Herausgegeben Karl Hegel. Leipzig 1864. 24., továbbá: 
Die Chroniken der deutschen Städte vom 14 bis in's 16 Jahrhundert . Vierter Band. Die Chroniken 
der fränkischen Städte. Nürnberg. X. Tucher'sches memorialbuch, 1386-1454. Herausgegeben 
Thomas von Kern. Leipzig 1872. 19. 



tött úgy, hogy a következő vasárnap (júl. 19.) ünnepélyes körrqenetet fognak 
tartani a koronázás tiszteletére, amire sor is került.105 

Érthető módon sokan gratuláltak a császárnak a jeles ünnep alkalmával. 
Csak néhány példa: Siena, minden bizonnyal követei ú t ján szerzett tudomást a 
koronázásról, és már június 14-én üdvözlő levelet írtak Zsigmondnak. It t sem 
maradt el az ünneplés. Július 12-én a városi tanács úgy döntött, hogy misét 
mondat, körmenetet tar ta t és örömtüzeket gyújtat.106 A koronázáson jelen lévő 
követek pedig minden bizonnyal megkapták lehetőséget, hogy megbízójuk ne-
vében kifejezzék jókívánságaikat és átadhatták ajándékaikat. Az itáliai huma-
nistákat is „megérintette" az esemény. Csendes fanyalgással fogadták ugyan a 
tényt, de remek alkalomnak bizonyult kiváló történeti és filológiai felkészültsé-
gük fitogtatására. Ebben a műfajban az egyik legérdekesebb Leonardo Bruni 
Aretino levele, amelyet Leonardus Ciriacus Pizzicolli da Anconához írt. Többek 
között azt jelezte, hogy aki magát a koronázás előtt római királynak titulálta, 
az a koronázás után magát hatalmasabbnak és méltóbbnak kívánta nevezni, 
császárnak, nem pedig királynak. Hosszas történeti fejtegetésbe kezdett, ami-
kor azt magyarázta, hogy három lépcsője volt a rómaiaknál a legfőbb hatalom-
nak: a király, a diktátor és a császár, de ezek közül a legnagyobb hatalommal a 
király rendelkezett. A császárrá koronázás nem létezett a rómaiaknál, legfel-
jebb babérkoszorú, amikor triumpust tartott , vagy ha rostratát. Tudatlanság 
tehát a rex Romanorumot (Zsigmond) megkoronázni, ez soha nem volt szokás, 
sem Romulust és az utána következő királyokat soha nem koronázták meg. Az 
egészet barbárságnak tartja.107 Leonardo Bruni Aretino ismerte Zsigmondot, 
legalább két alkalommal személyesen is találkozott vele. Először még a 
konstanzi zsinaton, majd 1432-ben, Piacenzában. Bruni beszédet is mondott a 
császár előtt, magát megvédendő, aztán 1432-1433 táján a Zsigmonddal ellen-
séges firenzeiek szolgálatába állt.108 Poggio Bracciolini sem lelkesedett a koro-
názásért, aminek, azt gondolom, nem Zsigmond személye volt az oka, hanem — 
hasonlóan Leonardo Bruni Aretinohoz — igazi humanistaként nem rajongha-
tott egy olyan eseményért, ami az antikvitásban nem létezett.109 Levelében 
azonnal leszögezi: tudja, hogy a császári koronázás nem antik hagyomány, ha-
nem csak Nagy Károllyal kezdődött, de ennél ő sokkal többet tud. Amikor 
Constantinus (V Konstantin Copronymus 741-775) bizánci császár megtámad-
ta Itáliát, akkor István pápa (II. István 752-757) a longobárdokat hívta segítsé-
gül, akik királyát Desideriust (757-774), a római nép hálából császárnak nevez-

105 Concilium Basiiiense II. 437., 449. DRTA X. 738. sz. 
106 DRTA X. 739. 
107 Leonardi Bruni Aretini Epistolarum Libri VIII. Premissa Poggii Florentini oratione recusi 

curante Alberto Fabricio. Hamburgi 1724. Liber VI. Letterae VII. 214-220. 
108 Orati, qui se defendit ab accusationibus imperatoris. — A Lucca és Firenze közötti háború 

kapcsán került erre sor. Ekkor még nem állt az „ellenséges" Firenze szolgálatában, 1. Quellen zur 
Geistesgeschichte des Mittelalters und der Renaissance. Herausgegeben von Walter Goetz 1. Leo-
nardo Bruni Aretino: Humanistisch-Philosophische Schriften, Mit einer Chronologie seiner Werke 
und Briefe. Herausgegeben und Erläutert von Hans Baron. Leipzig 1928. 174. 

109 Poggio Braccolini is kapcsolatban állhatott Zsigmonddal. Erre utal a császárhoz küldött le-
vele is, amit feltehetően 1416 tájban írt, 1. Martin C. Dauies: Poggio Braccolini as rhetorican and 
historian: unpublished pieces. Rinascimento (Seconda serie) 22. (1982). 153-182. 



te és a pápa megkoronázta.110 Tudomása szerint ez a hagyomány az alapja a je-
lenleginek. A koronáról az a véleménye, hogy régen a császárok, nem hordtak 
ilyet, csak a triumpus alatt viselték a babér fejéket. Hosszú történeti fejtegetés 
u tán arra a megállapításra jut, hogy: Nullus autem sequentiam imperatorum se 
regem Romanorum appellare ausus est. De mindez a barbároktól ered, akik az 
antik históriákat nem veszik figyelembe (priscas históriás ignorarunt) és a 
szavak jelentéséhez sem ragaszkodnak 0neque verborum vix tenuerunt),m 

Mások ellenben Zsigmond koronázásával újból elővették a restauratio 
imperii gondolatát. Az elképzelés lelkes híve egykoron Petrarca volt, aki szerint 
az antik és a keresztény Róma között nemcsak folytonosság, hanem azonosság 
is van. Ezért javasolta számos levelében IV Károlynak, hogy vonuljon Rómába 
és állítsa vissza a város egykori erejét és dicsőségét. Amikor Leonardus Ciriacus 
Pizzicolli da Ancona humanista műgyűjtő, Rómában egy Traianus-érmet adott 
át Zsigmondnak, talán arra a régi jelenetre utalt, amikor Petrarcától IV Károly 
Agustus-érmet kapott. Petrarca akkor jelezni akarta, hogy a régi dicsőséget a 
császári hatalommal lehetne, és kellene is, feltámasztani.112 Köztünk legyen 
szólva, IV Károly és Zsigmond között a „császári teljesítmény" tekintetében 
nincsen sok különbség, ellenben a Petrarca-Leonardus Ciriacus Pizzicolli da 
Ancona kettős irodalmi munkássága és szellemi hatása között óriási az eltérés. 
A humanista-műgyűjtő talán a fenti gesztusával nem azt szerette volna elérni, 
mint Petrarca, hanem inkább saját magára gondolt. Jól tudhatta , hogy Zsig-
mond örömmel tesz gesztusokat a humanista tudósoknak. Elég itt csak Pier 
Paolo Vergerio 1417 körüli költővé koszorúzására utalni, hiszen egykoron Zsig-
mond ezzel elismerte a humanista érdemeit, és egyben azt is demonstrálta, 
hogy ő olyan, mint egy római császár. Az igaz, hogy Petrarcát nem IV Károly, 
hanem Anjou Róbert koszorúzta költővé (1341).113 Ezen a kis apróságon tegyük 
túl magunkat, és csodálkozzunk azon, hogy Zsigmond apja Zenobio da Stradát 
választotta erre a célra (1355), és így már azonnal érthető, hogy miért is fordul-
hatott meg Leonardus Ciriacus Pizzicolli da Ancona fejében a költővé koszorú-
zás, hiszen Zenobio da Strada, finoman fogalmazva, nem volt egy Petrarca. To-

110 Hogy Poggio Braccolini honnét vette ezeket az adatokat, nem tudjuk. Engedtessék meg 
neki, hogy valahol olvasta, és nem hallomásból írta le a fentieket, mert bizony állításainak semmi-
lyen történeti alapja nincsen. Az általam átnézett longobárd történelemmel foglalkozó elbeszélő 
forrásokban (http://www.oeaw.ac.at/gema/lango.html; a letöltés.időpontja: 2009. szept. 13.) semmit 
sem találtam az esetleges koronázásra. A Vita Karoli magni sem tartalmazza a fenti történetet. 
(http://www.thelatinlibrary.com/ein.html; a letöltés időpontja: 2009. szept. 13.). Ennek nem csak az 
én esetleges felületességem az oka, mindez azért lehetett, mert a koronázás meg sem történt. 
Desiderius ugyan bevonult Rómába és imádkozott Szent Péter sírjánál, de I. Pál (757—767) nem ko-
ronázta meg, ellenben a longobárd uralkodó megegyezett a pápával. Desiderius garantálta a pápai 
jogokat a longobárd állam területén, míg I. Pál őt javasolta III. (Kis) Pipin (751-768) frank király-
nak mint a pápai jogok védelmezőjét a bizánciakkal szemben, 1. Paolo Delagu: II regno longobardo. 
In: Storia d'Italia diretta da Giuseppe Galasso. Volume I. Longobardi e Bizantini. Torino 1980. 
183-184. 

111 Bracciolini 119-125. 
112 Kiséry Zsuzsanna: Vergerio és Luxemburgi Zsigmond. In: Sigismundus rex et imperátor. 

Művészet és kultüra Luxemburgi Zsigmond korában 1387-1437. Kiállítási katalógus. Szerk. Ta-
kács Imre. Budapest-Luxemburg 2006. 292-294. 

113 Uo. 293. 



vább növelhette Leonardus Ciriacus Pizzicolli da Ancona önbizalmát az a tény 
is, hogy a Romzug alatt is történt költővé koszorúzás. Ebben a kegyben része-
sült II Panormita (azaz Antonio Beccadelli) is. A paviai egyetemen éppen retori-
kát tanító költő fejére 1432 májusában, Pármában került az oly áhított fejék.114 

De Romzug alatt vált koszorús költővé Tomasso Cambiatore, és állítólag An-
tonio Loschi is ebben a kiváltságban részesült.115 

A fényes ünnepségekre mind Itáliából, mind a Német-római Birodalom-
ból érkeztek követségek. A koronázáson Sienát Cristoforo Andrea képviselte, 
aki 1419-ig a város kancellárja volt.116 Szintén a toszkán városból érkezett 
Bartolomeo d'Agazaria és Guidoccio is.117 Velence Andrea Donato lovagot küld-
te az ünnepségre, aki éppen Rómában tartózkodott, hiszen a Köztársaság pápai 
követe volt.118 Vele lehetett Francesco de la Siega, a dózse titkára is, akit Zsig-
mond 1433. júl. 28-án comes palatínusnak nevezett ki, minden bizonnyal a 
Köztársaságnak tett gesztusnak szánva ezt.119 Azt gondolom, Donato sem pa-
naszkodhatott, hiszen július 30-án nemcsak lovaggá ütötték, hanem — hason-
lóan a birodalmi tanácsosokhoz és a familiárisokhoz, — évi 600 dukát járandó-
ságot is kapott Zsigmondtól.120 Az ellenségnek számító Firenze is képviseltette 
magát Rómában.121 Az itáliai uralkodó házak közül Giovanni di Mastro Pedrino 
szerint V (Nagylelkű) Alfonz aragón király, VIII. Amadeo szavojai herceg, vala-
mint a biboniai herceg szintén elküldték képviselőiket a koronázásra.122 Gio-
vanni di Mastro Pedrino is említést tet t a konstantinápolyi császár követeiről 
mint akik a császárkoronázáson részt vettek.123 Sajnos, nem jegyezte fel a neve-
ket, ezért nem lehetünk biztosak abban, hogy a bevonulásnál említett görögök 
képviselték-e VIII. Jánost. I. Frigyes brandenburgi őrgróf követe összekötötte a 
kellemeset a hasznossal. Azzal a feladattal érkezett Rómába, hogy a koronázás 
után erősítse meg ura okleveleit, amit meg is tett, ráadásul részese lehetett a 
nem mindennapi ünnepségeknek.124 Hasonlóan tettek azok a nürnbergi polgá-
rok is, akik semmit sem bízva a véletlenre, a koronázás napjára személyesen 
utaztak a városba.125 Többeket közülük Zsigmond lovaggá is ütött. Közéjük tar-
tozott Erhart Haller is, aki annak a követségnek a tagjaként érkezett Rómába, 
akik a birodalmi városokból a koronázási ékszereket (koronázási palást, biro-
dalmi korona, jogar, birodalmi kard, országalma) Rómába kísérték. Zsigmond 

114 Jerry H. Bentley. Politica e cultura nella Napoli rinascimentale. Napoli 1995. 100. 
115 Kiséry Zs.: Vergerio és Luxemburgi Zsigmond i. m. 293. 
116 Giuseppe Chironi: La mitra e il calmo. Il sistema documentario délia Chiesa senese in etá 

pretridentina (secoli XIV-XVI). Siena 2005. (Publicazioni degli Archivio di Stato. Saggi 85.) 136. 
117 DRTA X. 612. 
118 Cronaca di Zorzi Dolfin. Biblioteca Marciana. Italiano VII. 794. (- 8503). 365v. (1433. jún. 

21-i bejegyzés); 1433. máj. 26. (Velence): DRTA X. 484. sz. 
119 RI XI. 2. 9563. sz. 
120 RI XI. 2. 9566. sz. — Az Altmann által is használt Reichsregistert eredetiben is megnéz-

tem: Haus-, Hof-und Staatsarchiv. Reichsregister. Band K. (a továbbiakban: RR. K.) 18r. 
121 Giovanni di Mastro Pedrino 403. 
122 Uo. 
123 Uo. 
124 1433. máj. 31, Róma: RI XI. 2. 9431. sz. (Zsigmond császár oklevele). 
125 RI XI. 2. 9436. sz. 



Haliért a Sárkányos társaságba is felvette és címerét is kibővíttette, továbbá 
engedélyezte neki a koronázási sisak használatát. (A nürnbergi tanács az egyen-
lőség elvére hivatkozva, nem engedte meg neki a koronázási sisak használatát, 
de az epizódból legalább megtudhatjuk, hogy az „egyenlőség" szónak van 'irigy-
ség' jelentése is.)126 A másik ismert nürnbergi polgár, Franz Rummel is az 
insignumokoi kísérte: a császár őt is lovaggá ütöt te és címerét kibővítette.127 

Voltak azonban olyanok is, akik — annak ellenére, hogy talán lovaggá ütötték 
volna őket — mégsem mentek el Rómába. Ernő rajnai palotagróf leveléből kide-
rül, hogy felső-bajorországi nemesemberek visszautasították annak a lehetősé-
gét, hogy Rómába menjenek és ott lovaggá üssék őket.128 Hosszasan lehetne so-
rolni azoknak a városoknak és magánszemélyeknek a nevét, akikről bizton tud-
hatjuk, hogy ott voltak Rómában, de nem a kíséret tagjaként, hanem „érdeklő-
dő"-ként. Ilyen lehetett Rodolfo Macchilio polgár, aki híreket vitt VIII. Amadeo 
szavojai hercegnek Zsigmond koronázásáról.129 Elég csak megnézni a lentebb 
közölt táblázatot, ahol összefoglaltam, milyen ügyekkel is foglalkozott a császá-
ri adminisztráció, és azonnal kiderül: kik is jöttek el a neves napra és az azt kö-
vető hetekben kik kaptak különböző kiváltságokat.130 

A koronázás után Zsigmond a San Giovanni in Lateranóba vonult. Inghi-
rami szerint — ahogy már említettem — a császárt a Castel San Angelo közelé-
ben álló Sancta Maria in Traspadina egyházig lovon a pápa is elkísérte, majd IV 
Jenő visszatért a palotájába. Zsigmond kíséretével, a Castel San Angelo hídján 
kelt át, a rómaiak és a nemesek üdvözlő tömegétől övezve. A hídon a császár lo-
vagokat is avatott.131 Poggio Bracciolino is hasonló ünneplésről számolt be: 
Zsigmond a hídon leszállt a lováról és számos embert lovaggá ütött.132 Infessura 
szerint Zsigmond lovát a soldanus és Mancino kísérte.133 A jelenetet a Szent Pé-
ter fémkapujába is belevésték.134 A krónikás itt a Filarete-féle kapura (Antonio 
di Pietro Averlino) utal. A Szent Péter székesegyház főkapujának bronzból ké-
szült ajtószárnyai 1433 és 1445 között készültek el. Ezek közül az egyiken Zsig-
mond császári koronázása és IV Jenő pápa és Zsigmond közös lovaglása az An-
gyalvárhoz látható mind a mai napig. A kapu ikonográgiája a papái hatalom el-
sőbbségét hirdeti a világi ellenében.135 (Giovanni di Mastro Pedrino is úgy tud-

126 Frank Matthias Kämmet Erhart Haller halotti pajzsa. In: Sigismundus rex et imperátor i. 
m. 4. 54. 349-350. 

127 Frank Matthias Kammel: Zsigmond császár és Nürnberg. In: Sigismundus rex et imperátor i. 
m. 480^186, valamint RI XI. 2. 9540. sz. — A Rummelek és a Hallerek családi kapcsolatban is álltak. 

128 1433. máj. 23 , München: DRTA X. 502. sz. — Az idő rövidségére hivatkoztak, no meg a 
magas költségekre. Ahogy említettem, először jún. 15-re volt kitűzve a koronázás. 

129 1433: Archivio di Stato di Torino. Sezione Riunite. Camerale Savoia. Conti della Tesoreria 
generale. Inventario 16. Registre 78. 260r. (az oklevélben „hospes Thonensis" Thonon szerepel). 

130 A kiváltságok jellegéből adódóan, sok esetben elengedhetetlen volt a személyes jelenlét. 
131 Inghirami 47. — A lovaggá ütöttek nevét alább, táblázatban közlöm. 
132 Bracciolini 119-125. 
133 A „soldanus" kifejezés egyfajta 'katonai vezető'-re utal. A „Mancino" minden bizonnyal Lau-

rentio Petri Omniasancti dicto alias lo Mancino, aki Róma város conservatora volt, 1. Infessura 30. 
134 quali stanno scolpiti nella porta di métallo di Santo Pietro a mano dritta quando s'entra — 

Infessura 30. 
135 Tátrai Vilmos címszava a Szent Péter bazilika bronzkapujától. In: Sigismundus rex et 

imperátor i. m. 460-461. 



t a , hogy IV J e n ő a Cas te l S a n A n g e l o n á l — m i u t á n m e g á l d o t t a Z s i g m o n d o t — 
v i s sza t é r t , m í g a c sá szá r a h í d o n á t k e l v e a L a t e r á n b a m e n t , a h o l a szá l lása vol t . 
A h ídon h a t a l m a s ü n n e p l é s s e l , s z á m o s a n é l te t ték . ) 1 3 6 A L a t e r á n b a n volt a p r a n -
d i u m , és I n g h i r a m i s z e r i n t — ak i v i s s z a e m l é k e z é s é b e n az t í r t a , hogy n e m t u d j a 
m i is t ö r t é n t i t t , h i s z e n e k k o r m á r n e m vol t s zemé lyesen — m é g a z n a p e s t e 
v i s s z a t é r t e k a S z e n t Pé te rhez . 1 3 7 E z t e rős í t i m e g Poggio Bracco l in i szövege is.138 

Zanf l i e t a f e n t i e k h e z h a s o n l ó a n e m l í t é s t t e s z a lovaggá a v a t á s o k r ó l , és a r r ó l is, 
hogy a c s á s z á r a k o r o n á v a l a f e j én a L a t e r á n b a vonu l t , aho l e v e t t (ubi pransus 
est) és v e s p e r a k o r — azaz az es t i ó r á k b a n — a T ibe r i s en á tke lve , v i s s z a t é r t a 
S z e n t P é t e r baz i l ikához . 1 3 9 A L a t e r á n b a n Z s i g m o n d m é g P i s a n e l l o f r e s k ó j á t is 
l á t h a t t a Ke re sz t e lő S z e n t J á n o s é le térő l , a m i t a fes tő az 1 4 3 1 - 1 4 3 2 f o r d u l ó j á n 
f e j e z h e t e t t be , á tvéve a m u n k á t G e n t i l e d a Fab r i ano tó l . P i s a n e l l o 1433 áp r i l i s 
közepé ig m é g R ó m á b a n volt , a c s á s z á r k o r o n á z á s idején a z o n b a n m á r e lhagy -
h a t t a a város t . 1 4 0 Az t a ké t ra jzot , ami t Zsigmondról készí te t t és je lenleg Pá r i z s -
ban , a M u s é e du Louvre-ban őr iznek, fe l tehe tő leg F e r r a r á b a n vagy M a n t o v á b a n 
kész í the t te , amikor a császár v isszaindul t Rómából.1 4 1 Giovanni di Mas t ro P e d r i n o 
emlí tés t t e t t egy Szűz Már i a és Szen t J e r o m o s képről is, ami t P i s ane l l o IV J e n ő -
n e k f e s t e t t a p a l o t á b a és k é s ő b b Z s i g m o n d k a p t a m e g a j á n d é k k é n t a pápá tó l . 1 4 2 

Ahogy e lőbb e m l í t e t t e m , Paolo di B e n e d e t t o di Cola r a n g j á n á l fogva c s a k a 
kü l ső e s e m é n y e k e t i s m e r h e t t e . A k o r o n á z á s r ó l kevese t beszé l , de az u t á n a kö-
ve tkező e s e m é n y e k e t a l apos r é sz l e t e s ségge l i s m e r t e t t e . V i s s z a e m l é k e z é s é b ő l a 
k ö v e t k e z ő k e t t u d h a t j u k meg . A k o r o n á z á s u t á n a császár a r a n y k o r o n á v a l a fe-
j én , a S z e n t P é t e r s zékesegyház lépcső jéhez v o n u l t és ot t v á r t a a p á p á t , a k i m e g 
is é r k e z e t t . O t t egy d a r a b i g beszé lge t t ek , m a j d m i n d k e t t e n ló ra s z á l l t a k és 
együ t t e l i n d u l t a k . IV J e n ő a Cas t e l S a n Ange ló ig k í s é r t e Z s i g m o n d o t R ó m a vá-
r o s t i s z tv i se lő inek a g y ű r ű j é b e n , m a j d a p á p a v i s sza t é r t a p a l o t á j á b a . A c s á s z á r 
a L a t e r á n fe lé v e t t e az i r á n y t , és a S z e n t P é t e r h ídon lovaggá ü t ö t t e C a r l o 
Ors in i f i á t , R o b e r t ó t és m á s o k a t is.143 O r s i n i lovaggá ü t é s é r ő l c sak ebből a fo r -
rásbó l t u d u n k , a c sászá r i k a n c e l l á r i á b a n e r r e n e m m a r a d t u t a l á s . Igaz , In -
f e s s u r a is i s m e r t va lak i t , ak i t h a s o n l ó k e g y é r t : S t e f a n o P a u l i S t a t i t , a k i r e 
u g y a n a z v o n a t k o z i k , m i n t Ors in i re . 1 4 4 J ó l l á t s z ik t e h á t , hogy n e m csak a z o k a t 
a v a t t á k lovaggá ez a l k a l o m m a l , a k i k n e k a neve i t a r e g i s z t r u m k ö t e t e k b e — ja -

136 su quello ponte fé multi e multi cavalieri, coè to lisce e ungari con grandissimi trionfl, soni, 
canti e grandissime feste — Giovanni di Mastro Pedrino 403. 

137 Inghirami 47. 
138 História Florentina 298. 
139 Zanfliet 434. 
140 Pisanello. Painter to the renaissance court. Luke Syson and Dillian Gordon, With contri-

butions by Susanna Avery Quash. London 2001. (a továbbiakban: Pisanello) 18. 
141 Uo. 40. 102. — A Zsigmond-ábrázolásokra Itáliában, 1. Marco Bussagli: L'imperatore 

Sigismondo: un percorso iconografico. In: II ' 400 a Roma. La rinascita delle arti da Donatello a 
Perugino. Volume I. A cura di Maria Grazia Bernardini e Marco Bussagli. H. n. [Milano] 2008. 
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142 gl'à fatto dipingere una nobilissima taoletta de mano d'uno magistro Pixano che lavorava a 
Roma, che non se trova miglore magistro la quale era depinta la Nostra Donna e Santo Zirolamo — 
Giovanni di Mastro Pedrino 366.; Pisanello 18. 

143 Bracciano ura, akinek valóban volt Roberto nevű fia. 
144 Infessura 30. 



varészt utólag — bevezetették, hanem mások is részesültek ebben a kiváltság-
ban. Heinz Imhof már említett levelében 180 emberről írt, akit Zsigmond a 
pápa jelenlétében lovaggá ütött a Tiberis hídján, köztük Kaspar és Mathias 
Schlicket is.145 Zsigmond folytatta az útját a Laterán felé, amit Paolo di Bene-
detto di Cola via de papa-nak nevez. Ennek első állomása a San Marco, majd a 
Spoglia Christo (Santa Maria in campo Carleo) templomok. Ezután a Torre dei 
Conti következett, majd a Portogallo (Arco di Portogallo). A Lateránban, mivel 
a vespera ideje volt, a nagy oltárnál imádkozott, majd enni ipranzo) a Quatro 
Sancti Coronatiba vonult. Ezek után tért csak vissza szálláshelyére. Ez a króni-
kás szerint a Szent Péter székesegyház lépcsőjéhez nagyon közel volt. Rengete-
gen idáig kísérték Zsigmond; mikor „hazaért," 24 óra volt.146 

Keveset tudunk arról, mit is tett Zsigmond a római napok alatt. A bizo-
nyosnak látszik, hogy a várost a már említett Leonardus Ciriacus Pizzicolli da 
Ancona muta t ta meg a császárnak. A műgyűjtő humanista az ókori Róma neve-
zetességeinek és az épületeinek elhanyagoltságáról kesergett a császárnak. Leo-
nardus Ciriacus Pizzicolli da Ancona ekkor, mint már említettem, egy Tra-
ianus-érmet is átadott Zsigmondnak. Ajándékokat is kaphatott szépszámmal. 
Ragusa városa 16 ezüst csészét, valamint 8 kupát, 2 serleget és 2 poharat kül-
dött neki. Az utóbbi, 12 darabos készletről tudjuk, hogy aranyozott ezüstből ké-
szült.147 Az utókor szemével látva, azt gondolom, hogy Pisanelló Szűz Mária és 
Szent Jeromos képe lehetett a legértékesebb ajándék.148 Zsigmondnak azt is en-
gedélyezte a pápa, hogy három vég aranyozott selyemszövet után, amit két Me-
dici testvér (Cosimo és Lorenzo) bankján keresztül hoznak a császár használa-
tára Firenzéből, ne kelljen adót és vámot fizetni.149 A császár is adott ki Rómá-
ban hasonló oklevelet. Wangelista, Cipriano Antonii Chorto, sienai polgár fele-
sége kapott engedélyt arra, hogy értékes, gyönggyel díszített szöveteket szállít-
hasson.150 

A császár római napai azonban elsősorban a kormányzás és a politika je-
gyében teltek, mert a birodalom ügyeit ekkor is intézni kellett. A legfontosabb 
diplomáciai eredménynek, véleményem szerint, a Velencével folytatott tárgya-
lások számítottak. Az egyeztetéseket már 1432 telén elkezdék, és 1433. június 
8-án Rómában Zsigmond már arról állítattott ki oklevelet, hogy öt évre meg-
hosszabbították a fegyverszünetet a Köztársasággal. A tárgyalásokban fontos 
szerep jutott IV Jenő pápának is.151 Az adatokból úgy tűnik, hogy Köztársaság 
nem kevés pénzt fizetett a béke megkötésében fáradozóknak. Az biztos, hogy 
Kaspar Schlick is kapott pénzt közbenjárása fejében.152 Úgy tűnik, a Köztársa-

145 1433. jún. 29., Nürnberg: DRTA X. 508. sz. —- A 180-as szám erős túlzásnak látszik. 
146 Memoriale 86-87. 
147 DRTA X. 701. 
148 L. a 142. sz. jegyz-et. 
149 1433. júl. 31.: Camerale I. 827. 160v. 
150 1433 . aug. 12.: RI XI. 2. 9629. sz. 
151 DRTA X. 466-490. sz-ok. 
152 1 433. jún. 6.: Quia necessum est recuperare denarios, tam pro mittendo Romám pro 

contributione Summo Pontifici, facere debemus pro expensis imperatoris et pro dando Gaspari 
Slibr (Sic!) et aliis, qui fuerunt propitii et favorabiles, u t fierent tregue, que facte sunt — Archivio 
di Stato di Venezia. Senato. Deliberazioni Misti. Reg. 58. (Bobina 254.) 214v. 



ság 2 ezer dukátot szánt erre a célra. A kancellár mellett még két embert emlí-
tenek név nélkül, akik sokat tettek a béke érdekében. Schliknek ezer dukátot 
szántak, míg a fentmaradó összeget a másik két közbenjáró királyi tanácsos 
kapta.153 Azt gondolom, hogy Tallóci Matkóra és Hédervári Lőrincre utalhat-
tak, akik szintén sokat segíthettek Velencének, hiszen egy másik oklevélből ki-
derül, hogy a két magyar báró jóval később 300 aranyat kapott a várostól.154 So-
katmondó a levélnek az a részlete is, amiben arról írnak a követnek, hogy a 
pápa által kért további 10 ezer dukátot nem tudják kifizetni, és azt is megtud-
juk, hogy nemrég 40 ezer dukátban egyeztek meg, amit a pápa kap a békekötést 
elősegítendő.155 

Természetesen Rómában más ügyekkel is foglalkozott a császári admi-
nisztráció. Ezeket megpróbáltam táblázatba foglalni.156 A Romzug alatt a kan-
celláriában kiadott iratokat regisztrumkötetekbe vezethették. Kiváló bizonyí-
ték erre az az oklevél, amelyben Andrea és Leonardo de Mapheist Zsigmond fel-
menti minden adófizetési kötelezettség alól.157 Az eredeti szövegben azt is ol-
vashatjuk, hogy erről már Piacenzában kaptak oklevelet, és Rómában az ötödik 
registrumkötetből másolták ki ez alkalommal az iratot.158 Az alábbi táblázatból 
jól látszik, hogy a birodalomi ügyek mellett a jeles alkalom, azaz a császárkoro-
názás, erősen rányomta a bélyegét az oklevélkiadásra. A lovaggáavatások, a cí-
mer- és nemességadományok, a régi kiváltságok megerősítése, egyéb adomá-
nyok, a kinevezések, a törvényesítések stb. döntő részben a koronázáshoz köt-
hetők, hiszen mindenki tudhatta: Zsigmond a jeles nap alkalmával a szokottnál 
is bőkezűbb lesz. (Természetesen, ha a császár megjelent valahol, akkor is szép-
számmal járultak elé a kérelmezők, nem kellett ahhoz koronázás, elég volt a 
személyes jelenlét.) Minden bizonnyal tovább növelték a kancellária feladatát 
azok a bejövő levelek is, amelyekre nem Rómában, hanem máshol válaszoltak. 

BIRODALMI ÜGYEK 

1433. máj. 23. Zsigmond saját és a pápa követei útján küldi meg helytartójá-
nak, Vilmos bajor hercegnek a pápával kötött egyez-
ségének átiratát; kéri, hogy ezt juttassa el a zsinat 
elé és közvetítsen a zsinat felé.159 

153 14 3 3. jún. 5.: DRTA X. 489. sz. (a velencei szenátus oklevele). 
154 1433. okt. 7.: „Quia considerato quantum isti magister comes Mathicus et dominus Lau-

rentius sunt apud personam serenissimi domini imperatoris grati et accepti et utile in rebus, que 
occurrere posserit honorare ipsos — Archivio di Stato di Venezia. Senato. Deliberazioni Misti. Reg. 
59. (Bobina 264.) 10r. 

155 143 3. jún. 5.: DRTA X. 489. sz. (a velencei szenátus oklevele). 
156 Néhány ügyről a szupplikációk között is tudomást szerezhetünk, de mivel ezeket nem a 

császári kancelláriában oldották meg, ezeket nem vettem be a táblázatba. A DRTA X. kötetéből is 
beemeltem azokat az ügyeket, amelyek a kancelláriában készültek, de valami ok miatt nem kerül-
tek be a Reichsregisterbe. 

157 RI XI. 2. 9526. sz. 
158 1433. jún. 27 , Róma: nec habetur de verbo ad verbum in registro quinto circa litteras 

datas in Placentia — RR. K. 2r. 
159 RI XI. 2. 9425. sz. 



1433. máj. 23. A bázeli zsinathoz a római bevonulásról.160 

1433. máj. 23. Zsigmond ismételten Vilmos bajor herceg jóindulatába ajánlja 
Jakob von Sircket és ebben az ügyben tanácsosai, 
Härtung Cluxot és Niklas Stock szóbeli jelentésé-
nek meghallgatására utasítja a würzburgi székes-
egyház kanonoki stalluma ügyében.161 

1433. jún. 1. Kaspar Schlick kancellárnak és utódainak felhatalmazás, hogy 
jegyzőket nevezhessenek ki.162 

1433. jún. 1. Dinkelsbühl városának adója.163 

1433. jún. 3. Zsigmond értesíti Ulrich von Rosenberget császárrá koronázá-
sáról, várható visszatéréséről, továbbá arról, hogy a 
pápa támogatásáról biztosította a zsinat céljait ille-
tően.164 

1433. jún. 4. Zsigmond ismételten Vilmos bajor herceg jóindulatába ajánlja 
Jakob von Sircket és ebben az ügyben tanácsosai, 
Härtung Cluxot és Niklas Stock szóbeli jelentésé-
nek meghallgatására utasítja.165 

1433. jún. 4. Zsigmond beszámol a bázeli zsinatnak a császárkoronázásról, 
és követeket küld a városba.166 

1433. jún. 4. Fegyverszünet öt évre Velencével.16' 
1433. jún. 6. Zsigmond a cseh rendek felé örömét fejezi ki a bázeli zsinattal 

folytatott reményteljes tárgyalásaik miatt.168 

1433. jún. 6. A Glatz városa közelében található telkek szolgáltatása ügyé-
ben.169 

1433. jún. 7. Parancs Ulrich von Rosenbergnek, hogy rendezze Johannes 
Sobetic ügyét.170 

1433. jún. 8. Megparancsolja valamennyi alattvalójának, hogy tartsák be a 
fegyverszünetet Velencével.171 

1433. jún. 17. Giovanni Caffarelli forli püspököt és Perugia városát tudósít-
ja a császárkoronázásról és elküldi követét.1 '2 

1433. jún. 22. Megparancsolja Ravensburg városának, hogy a Márton-napi 
birodalmi adót Hans és Fischhans von Bodman-
nak fizesse.1'3 

160 DRTA, X. 413. sz. 
161 RI XI. 2. 9425. sz. 
162 RI XI. 2. 9468. sz. 
163 RI XI. 2. 9469. sz. 
164 RI XI. 2. 9473. sz. 
165 RI XI. 2. 9475. sz. 
166 RI XI. 2. 9476. sz. 
167 RI XI. 2. 9478-9478a. sz. 
168 RI XI. 2. 9481. sz. 
169 RI XI. 2. 9482. sz. 
170 RI XI. 2. 9484. sz. 
171 RI XI. 2. 9488. sz. 
172 RI XI. 2. 9494. sz. 
173 RI XI. 2. 9515. sz. 



1433. jún. 22. Megparancsolja Biberach városának, hogy a Márton-napi bi-
rodalmi adót Hans és Fischhans von Bodman-nak 
fizesse.174 

1433. jún. 22. Megparancsolja Buchhorn városának, hogy a Márton-napi bi-
rodalmi adót Hans és Fischhans von Bodman-nak 
fizesse. 175 

1433. jún. 22. Megparancsolja Kaufbeuern városának, hogy a Márton-napi 
birodalmi adót Hans és Fischhans von Bodman-
nak fizesse.176 

1433. jún. 22. Megparancsolja Leutkirch városának, hogy a Márton-napi bi-
rodalmi adót Hans és Fischhans von Bodman-nak 
fizesse.177 

1433. jún. 22. Megparancsolja Memmingen városának, hogy a Márton-napi 
birodalmi adót Hans és Fischhans von Bodman-nak 
fizesse.178 

1433. jún. 22. Megparancsolja Dinkelsbühl városának, hogy a Márton-napi 
birodalmi adót Albrecht és Burkart von Homburg-
nak fizesse.179 

1433. jún. 22. Megparancsolja Weil városának, hogy a Márton-napi birodal-
mi adót Albrecht és Burkart von Homburg-nak fi-
zesse.180 

1433. jún. 23. A cseh és morva rendeknek a bázeli zsinatra küldött követsé-
gükről, a koronázásról és arról, hogy a zsinatra ké-
szül menni.181 

1433. jún. 26. A baseli polgármesternek és a tanácsnak nemtetszését fejezi 
ki a zsinaton történtekkel kapcsolatban.182 

1433. jún. 27. Andrea és Leonardo de Mapheis adó- és tehermentességet kap.183 

1433. júl. 27. Kéri Zürich városát, hogy függessze fel Bisinger von Hohen-
Landenberg-gel folytatott zálogperét addig, amíg ő 
nem ér Németországba.184 

1433. aug. 1. Zsigmond utasítja Dortmund városát, hogy hozzon ítéletet a 
Minden elleni perében, mert amíg Ő Itáliában van, 
nem tar that bíróságot.185 

1433. aug. 3. A bázeli zsinathoz.186 

174 RI XI. 2. 9516. sz. 
175 RI XI. 2. 9517. sz. 
176 RI XI. 2. 9518. sz. 
177 RI XI. 2. 9519. sz. 
178 RI XI. 2. 9520. sz. 
179 RI XI. 2. 9521. sz. 
180 RI XI. 2. 9522. sz. 
181 DRTA X. 501. sz. 
182 RI XI. 2. 9538. sz. 
183 RI XI. 2. 9526. sz. 
184 RI XI. 2. 9561. sz. 
185 RI XI. 2. 9569. sz. 
186 RI XI. 2. 9574. sz. 



1433. aug. 7. 
1433. aug. 7. 

1433. aug. 7. 
1433. aug. 8. 

1433. aug. 9. 

1433. aug. 10. 
1433. aug. 10. 

1433. aug. 10. 

1433. aug. 12. 
1433. aug. 12. 

Bajor Vilmos helytartóhoz18, 

Zsigmond nemtetszését fejezi ki a bázeli zsinaton történtek 
miatt.188 

A reichersbergi kolostor ügyében.189 

Wilhelm von Grünberg és Henman Offenburg közti egyezség 
megerősítése.190 

Megígéri Henman Offenburg lovagnak, hogy november 11-ig 
visszaadja neki a 200 dukátot.191 

Bajor Vilmos helytartóhoz.192 

Zsigmond dönt Esslingen város és a würtenbergi gróf közötti 
perben.193 

Bajor Vilmos helytartóhoz Bonsignor Andrea Benti javai ügyé-
ben.194 

Bázel városának különböző ügyekben.195 

A berni Szent Mihály társaskáptalan ügyében.196 

OKLEVELEK KI AD ASA ES MEGEROSITESEK 
1433. 
1433. 
1433. 
1433. 
1433. 
1433. 
1433. 
1433. 
1433. 
1433. 

máj. 31 
máj. 31 
máj. 31 
máj. 31 
máj. 31 
máj. 31 
máj. 31 
máj. 31 
jún. 5. 
jún. 8. 

A Szent Péter templom kanonokjainak.19 ' 
Bamberg városának.198 

Brandenburgi Frigyes őrgrófnak.199 

A kreigi Freiherreknek.200 

Nürnberg városának.201 

Leonhard passaui püspöknek.202 

Gerhart Zollnernek.203 

Kaspar Schlik kancellárnak.204 

Peter Kalde protonotáriusnak.205 

Brunoro della Scala birodalmi vikáriusnak.206 

187 RI XI. 2. 9580. sz. 
188 RI XI. 2. 9581. sz. 
189 RI XI. 2. 9582. sz. 
190 RI XI. 2. 9586. sz. 
191 RI XI. 2. 9590. sz. 
192 RI XI. 2. 9593. sz. 
193 RI XI. 2. 9600. sz. 
194 RI XI. 2. 9621. sz. 
195 RI XI. 2. 9627. sz. 
196 RI XI. 2. 9628. sz. 
197 RI XI. 2. 9429. sz. 
198 RI XI. 2. 9430. sz. 
199 RI XI. 2. 9431. sz. 
200 RI XI. 2. 9435. sz. 
201 RI XI. 2. 9436-9457. sz-ok. 
202 RI XI. 2. 9458. sz. 
203 RI XI. 2. 9466. sz. — Nürnbergi származású. 
204 RI XI. 2. 9467. sz. 
205 RI XI. 2. 9479. sz. 
206 RI XI. 2. 9487. sz. 



1433. jún. 21-22. Zürich városának.207 

1433. jún. 26. Peter Kalde potonotáriusnak.208 

1433. jún. 29. Jacob von Sirck pápai protonotáriusnak.209 

1433. júl. 1. Katharina Heydennek.210 

1433. júl. 1. Martin Heidennek.211 

1433. júl. 1. Ulrich Hallernek.212 

1433. júl. 4. Cambrai városában a Szent Aubert ágosotonos kolostornak.213 

1433. aug. 8. Antonio, comes de Gruerianak és Monte San Savino urainak.214 

1433. aug. 10. A sváb birodalmi városoknak.215 

1433. aug. 10. Biberach városnak.216 

1433. aug. 10. Buchhorn városnak.217 

1433. aug. 10. Dinkelsbühl városnak.218 

1433. aug. 10. Esslingen városnak.219 

1433. aug. 10. Giengen városnak.220 

1433. aug. 10. Isny városnak.221 

1433. aug. 10. Kaufbeuren városnak.222 

1433. aug. 10. Kempten városnak.223 

1433. aug. 10. Memmingen városnak.224 

1433. aug. 10. Mülhausen városnak.225 

1433. aug. 10. Nördlingen városnak.22(1 

1433. aug. 10. Pfullendorf városnak.227 

1433. aug. 10. Ravensburg városnak.228 

1433. aug. 10. Reutlingen városnak.229 

1433. aug. 10. Rothenburg városnak.230 

1433. aug. 10. Rottweil városának.231 

207 RI XI. 2. 9506-9514. sz-ok. 
208 RI XI. 2. 9525. sz. 
209 RI XI. 2. 9530. sz. 
210 RI XI. 2. 9533. sz. — Nürnbergi származású. 
211 RI XI. 2. 9534. sz. — Nürnbergi származású. 
212 RI XI. 2. 9535. sz. — Nürnbergi származású. 
213 RI XI. 2. 9537. sz. 
214 RI XI. 2. 9583. sz. 
215 RI XI. 2. 9594. sz. 
216 RI XI. 2. 9596. sz. 
217 RI XI. 2. 9597. sz. 
218 RI XI. 2. 9598. sz. 
219 RI XI. 2. 9599. sz. 
220 RI XI. 2. 9602. sz. 
221 RI XI. 2. 9603. sz. 
222 RI XI. 2. 9604. sz. 
223 RI XI. 2. 9605. sz. 
224 RI XI. 2. 9606. sz. 
225 RI XI. 2. 9607. sz. 
226 RI XI. 2. 9608. sz. 
227 RI XI. 2. 9609. sz. 
228 RI XI. 2. 9610-9611. sz-ok. 
229 RI XI. 2. 9612. sz. 
230 RI XI. 2. 9613. sz. 
231 RI XI. 2. 9614. sz. 



Ulm városának.232  

Wangen városának.233  

Weit városának.234 

Bázel városának.235 

Bázel városának.236 

ADOMÁNYOK 
Kaspar Schlick Bassano ura.237 

Johannes von Mausdorff a „Behemerland" ragadványnevet 
kapja.238 

Peter Kalde protonotárius minden adó és teher alól felmen-
tést kap.239 

Bunzlau városa tekintettel a husziták okozta károkra négy 
éves adómentességet kap.240  

Johann Guldennek Zsigmond kanonoki stallumot kér az Erge-
weben, a konstanzi egyházmegyében.241 

Az ursbergi premontrei kolostor felmentést kap minden világi 
joghatóság alól.242 

Az ursbergi premontrei kolostort a védelme alá veszi és min-
den jogában és birtokában megerősíti.243 

Henman Offenburg az augsti híd vámjának a felét kapja hűbér-
be, a másik fele birodalmi hűbérbirtok marad.244  

Aalen városa pallosjogot kap.245 

Megengedi Esslingen városának a bányászást.246 

Bázel városa jogi védelmet kap.247 

Wangelista, Cipriano Antonii Chorto sienai polgár felesége 
engedélyt kap, hogy selyemből készült, gyöngyök-
kel díszített ruhákat szállítson.248 

232 RI XI. 2. 9615-9618. sz-ok. 
233 RI XI. 2. 9619. sz. 
234 RI XI. 2. 9620. sz. 
235 RI XI. 2. 9624. sz. 
236 RI XI. 2. 9626. sz. 
237 RI XI. 2. 9467. sz.; RR. K. 232v. — Az eredetiben leírják, hogy a várat (castro) és a területet 

( d o m i n i o ) i s kapja. 
238 RI XI. 2. 9472. s z . 
239 RI XI. 2. 9480. s z . 
240 RI XI. 2. 9489. s z . 
241 RI XI. 2. 9524. s z . 
242 RI XI. 2. 9541. s z . 
243 RI XI. 2. 9547. s z . 
244 RI XI. 2. 9587. s z . 
245 RI XI. 2. 9595. s z . 
246 RI XI. 2. 9601. s z . 
247 RI XI. 2. 9625. s z . 
248 RI XI. 2. 9629. s z . 

1433. aug. 10. 
1433. aug. 10. 
1433. aug. 10. 
1433. aug. 12. 
1433. aug. 12. 

1433. máj. 31. 
1433. jún. 03. 

1433. jún. 6. 

1433. jún. 9. 

1433. jún. 25. 

1433. júl. 12. 

1433. júl. 15. 

1433. aug. 8. 

1433. aug. 10. 
1433. aug. 10. 
1433. aug. 12. 
143,3. aug. 12. 



BELEEGYEZÉS 
1433. jún. 19. Haupt von Pappenheim (Erbmarschall) eladta kastélyát Hans 

Ulrich von Stoffelnnek.249 

1433. jún. 19. Wilhelm von Dürrwangen eladta kastélyát és annak tartozé-
kát Ludwig von Ottingen grófnak (udvarmester) és 
unoköccsének.250 

KINEVEZESEK 
1433. máj. 25. Maffino Senago, valamint fiai Pietro és Antonio (comes palatí-

nus)251 

1433. jún. 1. Kaspar Schlick kancellár és utódai (lateráni palotagróf).252 

1433. jún. 3. Johannes von MausdorfF (a csehországi heroldok és Trabanten 
feje).253 

1433. jún. 8. Boncambi Boncambio és Giovanni Boncambio, Marco de Bon-
cambio fiai (comes palatínus).2*4 

1433. jún. 15. Amida Raphini (monetarius).255 

1433. jún. 15. Giordano Ponte (monetarius).256 

1433. jún. 18. Laurenzio, Giovanni di San Archangelo fia (comes palatí-
nus)2'1 

1433. júl. 16. Konrád Cuntzel (nótárius)258 

1433. júl. 19. Johannes Kirsberg, Gross-Glogau-i dómkanonok (capellanus).259 

1433. júl. 28. Maffino de Serago (comes palatínus).260 

1433. júl. 28. (?) Francesco de la Siega, a velencei dózse titkára (comes palatí-
nus)261 

1433. júl. 28.( ?) Ambrosio, Paolo és Giovanni Dardemoni (comes palatínus).262 

1433. júl. 28 (?) Pietro Zabarella (comes palatínus).263 

1433. aug. 1. Paolo Valle artium et medicine doctor (comes palatínus).264 

249 RI XI. 2. 9497. sz. 
250 RI XI. 2. 9498. sz. 
251 RI XI. 2. 9426. sz. — Monzai (Modoetia) származásúak. Beinhoff milánóiaknak veszi őket, 1. 

Gisella Beinhoff-. Die Italiener am Hof Kaiser Sigismunds (1410-1437). Frankfurt am Main 1995. 74. 
252 RI XI. 2. 9468. sz. 
2 5 3 RI XI. 2. 9472. sz. 
254 RI XI. 2. 9486. sz. — Perugiai származásúak, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 72. 
255 RI XI. 2. 9490. sz. — A beleyi egyházmegyéből származik. 
256 RI XI. 2. 9491. sz. — A genfi egyházmegyéből származik. 
257 RI XI. 2. 9496. sz. — Tursiból származik (Anglonai egyházmegye), 1. Beinhoff, G.: Die 

Italianer i. m. 72. 
258 RI XI. 2. 9548. sz. 
259 RI XI. 2. 9551. sz. — Az eredetiben nem írják, hogy Zsigmond saját káplánjának nevezi ki. 

RR. K 5 v. 
260 RI XI. 2. 9562. sz. — Recte: Senago. Monzai származású. Beinhoff szerint milánói, 1. 

Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 74. 
261 RI XI. 2. 9563. sz. 
262 RI XI. 2. 9564. sz. — Milánói származásúak, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 73. 
263 RI XI. 2. 9565. sz. — Padovai származású, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 74. 
264 RI XI. 2. 9570. sz. — Római származású. 



265 

266 
1433. aug. 1. Magister Ernesto Aurifabri (capellanus).2  

1433. aug. 1. Johannes Iochskonis (cornes palatínus).26(  

1433. aug. 5. Lodovico Orto és utódai (comes palatínus)} 
1433. aug. 8. Johannes Briger breslaui kanonok (capellanus)/ 
1433. aug. 8. Mattheus (lovag és tanácsos) és magister Heinrich Schlick 

(lateráni palotagróf).269 

1433. aug. 10. Felhatalmazza a salernói püspököt, hogy Ciccarello de Patrono 
de San Severinot kinevezze (nótárius).2'0 

NEMESSÉG- ÉS CÍMERADOMÁNYOK 
1433. máj. 31. Wenzel (császári jegyző): nemesség- és címeradomány.2 '1 

1433. máj. 31. Marquart Brisacher (szolgáló és udvari apród), valamint testvé-
rei (Hans, Berthold, Konrad és Heinrich): nemesség-
adomány, továbbá címerbővítés.2'2 

1433. máj. 31. Niklas Sannawer: címeradomány.2 '3 

1433. máj. 31. Erhart és Paul Haller és utódai: címer-megerősítés és címer-
bővítés.274 

1433. máj. 31. Ulrich (Truchsess?): címer-megerősítés és címerbővítés.2'0 

1433. máj. 31. Johannes és Nikolaus Stock: címer-megerősítés.2'6 

1433. máj. 31. Ulrich Blulyn: címeradomány.2" 
1433. máj. 31. Germann Probische: címeradomány.2'8 

1433. jún. 2. Georg Wehinger: címeradomány.2 '9 

1433. jún. 7. Wenzel Lechowski: címeradomány.28u 

1433. jún. 17. Heinrich Richart (Trabanten): címeradomány.281 

1433. jún. 20. John Knight: címeradomány.282 

1433. jún. 20. Konrád Meyer: címeradomány.283 

265 RI XI. 2. 9571. sz. — Az eredetiben nem írják, hogy Zsigmond saját káplánjának nevezi ki 
(RR. K. 18r.). 

266 RI XI. 2. 9572. sz. — Niclasdorfi származású. 
267 RI XI. 2. 9576. sz. 
268 RI XI. 2. 9584. sz. — Az eredetiben nem írják, hogy Zsigmond saját káplánjának nevezi ki 

(RR. K. 18r.). 
269 RI XI. 2. 9588. sz. 
270 RI XI. 2. 9592. sz. 
271 RI XI. 2. 9432. sz. — Buchaui származású. 
272 RI XI. 2. 9434. sz. 
273 RI XI. 2. 9459. sz. — Albert osztrák herceg követe. 
274 RI XI. 2. 9461. sz. — Nürnbergi származásúak. 
275 RI XI. 2. 9462. sz. — Nürnbergi városi irnok. Zsigmondnál volt követségben Stephan 

Kolerrel a római koronázás idején (DRTA X. 739.). 
276 RI XI. 2. 9463. sz. — Sulburgi származású. 
277 RI XI. 2. 9464. sz. 
278 RI XI. 2. 9465. sz. — Rain am Lech-i származású. 
279 RI XI. 2. 9471. sz. 
280 RI XI. 2. 9483. sz. — Baworwi származású. 
281 RI XI. 2. 9495. sz. — Hersseli származású. 
282 RI XI. 2. 9499. sz. 
283 RI XI. 2. 9500. sz. — Knonowi származású. 



1433. jún. 20. Leonhart Hert: címeradomány.284 

1433. jún. 20. Michael Stehler alias Graff: címeradomány.285 

1433. jún. 20. Jakob Swartzenmurer és testvére (Jakob): címeradomány.280 

1433. jún. 20. Gottfried Escher: címeradomány.287 

1433. jún. 21. John Chapman: címeradomány.288 

1433. jún. 22. Giovanni Capalat (magister armorum): cípieradomány.289 

1433. jún. 28. Gotfrido Escher: címeradomány.290 

1433. jún. 29. Azoni Ghinazo: nemesség- és címeradomány.291 

1433. júl. 02. Martin, Otto és Konrad Heiden: címer-megerősítés és címer-
bővítés.292 

1433. júl. 10. Franz, Johannes, Heinrich, Georg és Wilhelm Rummel: cí-
mer-megerősítés és címerbővítés.293 

1433. júl. 13. Konrad Behem: címeradomány.294 

1433. júl. 13. Kaspar, Heinrich és Wilhelm Schlick: címerbővítés.295 

1433. júl. 14. Johannes és Michael Neckel testvérek: címeradomány.296 

1433. júl. 14. (?) Michael Holger: címeradomány.297 

1433. júl. 18. Stefan Swertzel: címeradomány.298 

1433. júl. 20. Berivenuto decretorum doctor, Giacomo Crode fia: címerado-
o ' 299 

many. 
1433. júl. 25. Giacomo Antonii dello Dannaro (caputregius regionis mon-

tium urbis Romane): címeradomány.,iOU 

1433. júl. 30. Petrus de Quercu alias Duchesne: nemesség-és címerado-
mány.301 

1433. aug. 1. Johannes Iochskonis: címermegerősítés.302 

1433. aug. 1. Angelo Ponte: nemesség- és címeradomány.303 

1433. aug. 6. Ieromino de Legnicz (alias Aurifaber): címermegerősítés.304 

1433. aug. 10. Jakob Gerlach: címeradomány.305 

284 RI XI. 2. 9501. sz. 
285 RI XI. 2. 9502. sz. 
286 RI XI. 2. 9503. sz. 
287 RI XI. 2. 9503a. sz. 
2 8 8 RI XI. 2. 9505. sz. 
289 RI XI. 2. 9523. sz. — Comói származású, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 72. 
290 RI XI. 2. 9528. sz. — Az eredetiben nem írják, hogy lovag és hogy zürichi (RR. K. 3r.). 
291 RI XI. 2. 9529. sz. — Siénából származik. 
292 RI XI. 2. 9536. sz. — Nürnbergi származásúak. 
2 9 3 RI XI. 2. 9540. sz. — Nürnbergi származásúak 
294 RI XI. 2. 9542. sz. — Gross-Cunrewt-i származású. 
295 RI XI. 2. 9543. sz. 
296 RI XI. 2. 9544. sz. 
297 RI XI. 2. 9545. sz. 
298 RI XI. 2. 9550. sz. 
299 RI XI. 2. 9552. sz. — Bolognai származású, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 73. 
300 RI XI. 2. 9559. sz. 
3 0 1 RI XI. 2. 9567. sz. — Brüsszeli származású. 
302 RI XI. 2. 9572. sz. — Niklasdorfi származású. 
303 RI XI. 2. 9573. sz. — Perugiai származású, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 73. 
304 RI XI. 2. 9577. sz. 
305 RI XI. 2. 9622. sz. — Görlitzi származású. 



1433. aug. 10. Heinrich és Hans: címermegerősítés.306 

1433. aug. 12. Maffïno Senago: címerbővítés.307 

1433. aug. 12. Battista Scacoli: címeradomány.308 

1433. aug. 12. Bartolomeo Poignar: címeradomány.309 

LOVAGGAUTESEK 
1433. máj. 31. Marquart Brisacher (szolgáló és udvari apród).310 

143-3. máj. 31. Niklas Sannawer (Albert osztrák herceg követe).311 

1433. máj. 31. Sebold Beheim.312 

1433. máj. 31. Erhar t Haller.313 

1433. máj. 31. Paul Haller.314 

1433. máj. 31. Franz Rummel.315 

1433. máj. 31. Martin Hayden.316 

LITTERAE FAMILIARITATIS317 

1433. máj. 31. Wenzel (császári jegyző).318 

1433. jún. 1. Carlo és Tibaldo, Battista fiai.319 

1433. jún. 3. Nikolaus Schott.320 

1433. jún. (?) Butirio Nigrello.321 

1433. júl. 1. Bertolino, Pietro Gavardo fia.322 

1433. júl. 15. Antonio Cataneo.323 

1433. júl. 20. Giacomo, Michele de Falceri fia.324 

1433. júl. 22. Giovanni Paolo Mariotti de Montecelio.325 

1433. júl. 25. Angelello Vacaldano.326 

1433. júl. 31. Konrad Dietrich.327 

306 RI XI. 2. 9623. sz. — Altenbergi származásúak. 
307 RI XI. 2. 9634. sz. — Monzai származású; Beinhoff szerint milánói, 1. Beinhoff, G.: Die 

Italianer i. m. 74. 
308 RI XI. 2. 9635. sz. — Urbínói származású, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 74. 
309 RI XI. 2. 9636. sz. 
310 RI XI. 2. 9434. sz. 
311 RI XI. 2. 9459. sz. 
312 RI XI. 2. 9460. sz. — Nürnbergi származású. 
313 RI XI. 2. 9460. sz. — Nürnbergi származású. 
314 RI XI. 2. 9460. sz. — Nürnbergi származású. 
315 RI XI. 2. 9460. sz. — Nürnbergi származású. 
316 RI XI. 2. 9460. sz. — Nürnbergi származású. 
317 Familiárissá fogadó oklevél. * 
318 RI XI. 2. 9433. sz. — Buchaui származású. 
319 RI XI. 2. 9470. sz. — Perugiai származásúak, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 73. 
320 RI XI. 2. 9474. sz. — A leideni egyházmegyéből származik. 
321 RI XI. 2. 9531. sz. — Veronai származású. 
322 RI XI. 2. 9532. sz. — Veronai származású, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 73. 
323 RI XI. 2. 9546. sz. — Genovai származású, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 72. 
324 RI XI. 2. 9555. sz. — Veronai származású, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 73. 
325 RI XI. 2. 9556. sz. — Cameranói származású (RR. K. 5V.). 
326 RI XI. 2. 9560. sz. — Cameránóból származik, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 74. 
327 RI XI. 2. 9568. sz. — Rudolfstadti származású. 



1433. aug. 4. Andreas Raser.328  

1433. aug. 6. Marco Dalliga.'" 329 

330 1433. aug. 6. Magister Johannes Hufnagel." 
1433. aug. 8. Taddeo Adimaro artium et medicine doctor.331 

1433. aug. 12. Johannes Iechkonis.332 

1433. aug. 12. Rogerio, Francesco de Gayano fia.333 

1433. aug. 12. Magister Wilhelm Rabbe.334 

LITTERAE DOCTORATUS 

1433. júl. 24. Antonio Siculo Sagensi legum doctor,335 

LEGITIMATIO 

1433. jún. 4. Bartolomeo, Lucrezio és Gucio, Poggio Gucio de Terranova 
fiai.336 

1433. jún. 8. Johannes Bürger.337 

1433. jún. 16. Rosapolo és Iunicempo, Hugo de Hugoni fiai.338  

1433. jún. 16. Johannes de Thenis.339 

1433. jún. 20. Simone Taddeo, Matteo Simonitti presbiter fia.340  

1433. júl. 9. Baldassare, Giovanni Pieri fia.341 

1433. júl. 16. Johannes, Nikolaus és Cornelius, Johannes Tongerle eickenii 
dómkanonok fiai.342 

1433. júl. 20. Galeotto, Giacomo, Rainaldo, Rogerio, Gabriele Orsini fiai és 
Ludovica, Orsini lánya.343 

1433. júl. 20. Werner Hochede.344 

1433. júl. 24. Giovanni, Giovanni Balma presbiter fia.345  

1433. aug. 9. Francesco és Antonio, comes Anton Gruerio fiai.346 

328 RI XI. 2. 9575. sz. — Az eredetiben: littere familiaritatis unacum conductu (RR. K. 60v.). 
329 RI XI. 2. 9578. sz. 
330 RI XI. 2. 9579. sz. — Olmützi származású. 
331 RI XI. 2. 9585. sz. — Trevisói származású, 1. Beinhoff, G.\ Die Italianer i. m. 72. 
332 RI XI. 2. 9631. sz. — Niclasdorfi származású. 
3 3 3 RI XI. 2. 9632. sz. — Gaggianoi származású, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 73. 
334 RI XI. 2. 9633. sz. 
335 RI XI. 2. 9557. sz.; RR. K. 17r. — Vinci-i származású, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 73. 
336 RI XI. 2. 9477. sz. — Firenzei származásúak, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 74. 
337 RI XI. 2. 9485. sz. — Augsburgi származású. 
338 RI XI. 2. 9492. sz. — Firenzei származású, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 73. 
339 RI XI. 2. 9493. sz. 
340 RI XI. 2. 9504. sz. — Riacei származású, 1. Beinhoff, G.\ Die Italianer i. m. 73. 
341 RI XI. 2. 9539. sz. — Pisai származású, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 73. 
342 RI XI. 2. 9549. sz. — Liégi egyházmegyéből származnak. 
343 RI XI. 2. 9553. sz. — Római származásúak, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 73. 
344 RI XI. 2. 9554. sz. — Brémai egyházmegyés pap. 
345 RI XI. 2. 9558. sz. 
346 RI XI. 2. 9589. sz. 



1433. aug. 9. Martino, Battista, Antonacio, Giacomo, Francesco Orsini (comes 
Graffigniano és Cupersano) házasságon kívüli gyere-
kei az egész Orsini család egyetértésével.347 

1433. aug. 12. Salebun Orsini.348 

Természetesen sokan kimaradhattak a fenti listából. Tudjuk, hogy Zsig-
mond Foligno urát, Corrado Trincit és fiát, Nicoln Trincit, a római tartózkodás 
idején comes palatínusnak nevezte ki, de erről a Registerbuchhan nem írtak.349 

Hasonlóan nem találni a kötetben Johannes de Salvus nevét sem, aki litterae 
familiaritatist kapott a császártól.350 Voltak kivételezett családok. Ilyennek 
számítottak a Schlickek. Először is Zsigmond a pápa jelenlétében a koronázás 
napján lovaggá ütötte a Tiberis hídján Kaspar és Mathias Schlicket. A jeles na-
pon a kancellár valamennyi oklevelét megerősítik, valamint kinevezik Bassano 
urának is. Június l-jén Kaspar Schlicket és utódai lateráni palotagrófi címet 
kapják meg. Ugyanezen a napon a kancellár és utódai arra kaptak felhatalma-
zást, hogy jegyzőket nevezhessenek ki. A következő hónap közepén Kaspar, 
Heinrich és Wilhelm címerbővítésre kapott engedélyt. 1433. augusztus 8-án 
Mattheus és Heinrich Schlickből is lateráni palotagróf lett.351 Mivel Kaspar 
Schlick Zsigmond egyik legbizalmasabb embere volt, nincs mit csodálkozni a 
császári kegydömpingen. 

A birodalomból a legtöbben Nürnbergből érkezhettek. Ez érthető, hiszen 
a koronázási ékszereket jelentős csapat kísérhette. A koronázás napján húsz 
oklevelüket erősítette meg a császár. További négy nevet ismerünk Nürnberg-
ből, akik hasonló megerősítési kiváltságokban részesültek: Gerhart Zollner, 
Katherina Heiden, Martin Heiden és Ulrich Haller. A Heiden család címer-meg-
erősítést és -bővítést is kivívott magának. Martint lovaggá is ütötték. A Halle-
rek és a Rummelek is ez utóbbi kiváltságot kapták, és mindkét családból lovag-
ként tértek haza Rómából.352 1433. július 25-én a már lovagi címet viselő Paul 
Haller (miles) szupplikált is.353 Ulrich (Truchsess?) címer-megerősítését és cí-
merbővítését, Sebold Beheim pedig lovaggá ütését feltehetőleg annak köszön-
hette, hogy a koronázási jelvényeket kísérő csapat tagjai voltak. 

Kivételezettet Itáliából is ismerünk. A monzai Senago család egyes tagjai 
címerbővítést és comes palatinusi rangokat kaptak.354 Érthető módon sok ró-
mait találunk az adományozottak között. Paolo Valiébői comes palatínus lett, 
és az Orsiniek nagy számban „legitimálttá" váltak.355 Ez utóbbi kategóriában 
„roppant erős" az itáliai jelenlét. Feltűnő, hogy a magyarok kimaradtak a ki-

347 RI XI. 2. 9591. sz. — Római származásúak. 
348 RI XI. 2. 9630. sz. — Római származású. 
349 Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 22. 
350 Uo. 59. 
351 A jelzeteket a táblázatban adom meg. 
352 A jelzeteket a táblázatban adom meg. 
353 Archivio Segreto Vaticano. Registri delle Suppliche (a továbbiakban: Reg. Suppl.) 287. 

117™. 
354 Az okot nem tudom, de talán azzal lehet összefüggésben, hogy a lombard vaskoronát Mon-

zában őrizték. A jelzeteket a táblázatban adom meg. 
355 A jelzeteket a táblázatban adom meg. 



váltságokból. Ennek egyszerű a magyarázata: ha nem a birodalmi kancellária 
állította ki az oklevelet, akkor nem volt minek bekerülnie a Reichsregister-
buchha. Ha valamelyik magyar nemes Rómában kapott kiváltságot, az azt írás-
ba foglaló oklevelet elméletben a titkos pecsét alatt kellett kiállítani, abban az 
esetben, ha ez már Magyarországon történt, akkor a nagykancellária feladata 
az irat megfogalmazása. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy Rómában nem 
adtak ki „magyar vonatkozású" oklevelet.356 Az adományok sem maradtak el a 
kíséret tagjainak.357Ferrarában szeptember 18-án Hédervári Lőrinc lovászmes-
ter kapta meg Gönyű várát (Győr m.) tartozékaival.358 Ezen a napon Guti Or-
szág Mihály és testvére is gazdagabb lett Földvár birtokával (Zaránd m.).359  

Magnus László allovászmester Pozsony megyei birtokot kapott hadiszolgálatai 
fejében Piscanában.360 

A kíséret római napjairól keveset tudunk. Sokan éltek azzal a lehetőség-
gel, amit a császár járt ki számukra. Zsigmond ugyanis 1433. július 13-án azzal 
a kéréssel fordult IV Jenőhöz, hogy a kíséret tagjainak díjfizetés nélkül állítson 
ki pápai bullákat: ők azok, akik bizton találtak maguknak elfoglaltságot. Töb-
ben arra is engedélyt kaptak a pápától, hogy ereklyéket vihessenek haza. A leg-
értékesebb relikviákat (Szilveszter pápa, Bertalan apostol és Cyriacus mártír 
maradványait) Marcali Dénes bán fiai, György és István szerezték meg.361 An-
nak ellenére, hogy a kíséret tagjai nem zarándokként érkeztek Rómába, min-
den bizonnyal bejárták a római templomokat és kegyhelyeket is. Érdekes ese-
mény lehetett az is, amikor a Szent Péter székesegyházban Orastyai Balázs fia 
Pétert megkeresztelték. A görög vallású miiesnek 1433. augusztus 6-án maga 
Zsigmond lett a „keresztapja".362 A császár római tartózkodása idejére esik IV 
Jenő pápa Űrnapjával foglalkozó bullájának a kihirdetése is.363 Infessura sze-
rint június 17-én pedig hirtelen elsötétült az ég, a császár akkor éppen a Late-
ránban volt, míg a pápa a Szent Péterben.364 Sajnos a város 1433. évi közjegyzői 
irataiban sem találtam adatokat Zsigmond embereinek mindennapjaira.365 

356 Ilyen például Zsigmond király parancslevele Pozsony városához, a fogságban meghalt Pan 
Kuczey készpénzvagyona ügyében, 1. 1433. jún. 18, Róma: Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai 
Levéltár (a továbbiakban: DL) 43 966, továbbá 1433. júl. 20 , Róma: Magyar Országos Levéltár, 
Diplomatikai Fényképgyűjtemény (a továbbiakban: DF) 256 998. (Zsigmond király oklevele Albeni 
Rudolfnak), valamint 1433. júl. 25.: DF 275 578. (Zsigmond király oklevele Albisi Zólyomi Dávidnak). 

357 Csak Zsigmond adományaival foglalkozom. Utódai közül I. Albert és V László királyok, va-
lamint Erzsébet királyné is számos adományt tett az itáliai kíséretet is jutalmazandó. 

358 1 433. szept. 18, Ferrara: DL 90 970. (Zsigmond király oklevele). 
359 1433. szept. 19, Ferrara: DL 24 523. (Zsigmond király oklevele). 
360 1 4 33. szept. 20, Piscana: DL 59 176. (Zsigmond király oklevele). — Piscina valahol Ferrara 

és Mantova között található, sajnos nem tudtam azonosítani. Szept. 19-én Zsigmond még Ferra-
rában volt, 21-én már Mantovában, 1. Engel P. - C. Tóth N.: Itinerarium i. m. 128. 

361 Csukovits Enikő: Középkori magyar zarándokok. Bp. 2003. 75-76. 
362 XV századi pápák oklevelei I—II. Kiadja Lukcsics Pál. (Olaszországi Magyar Oklevéltár I—II.) 

Bp. 1931-1938. (a továbbiakban: XV századi pápák oklevelei) II. 233.; Reg. Suppl. 287. 132v-133r. 
363 1433. máj. 26.: Bullarium Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum. Ponti-

ficum Tauriensis Editio. Augustae Tarinorum 1860. Tomus V 14-15. 
364 Infessura 30. 
365 Archivio di Stato di Roma. Collegio dei notai capitolini. 480. 1231, valamint: Archivio del 

Collegio de'Notari Capitolini nell'Archivio di Stato. Elenco di Notari di Achille Francois. Roma 
1866. 



A nagyszámú kíséret elszállásolásáról csak sejtéseink vannak. A pápai ka-
marában már 1433. május 20-én 84 ágyat béreltek egy hónapra Niccolö da 
Sienától, aki 30 aranyat keresett az üzleten.366 Ez arra utal — érthető módon 
—, hogy a pápai udvar nem volt felkészülve ekkora embertömeg fogadására. Az 
egyhónapos bérleti díjat meghosszabbíthatták, hiszen Niccolö da Siena egy 
1433. szeptember 18-i bejegyzés szerint további 64 forintot és 31 bologninót ka-
pott.367 Brunoro della Scalaról azt is tudjuk, hogy neki négy ágyat fizettek ki.368 

Zanfliet szerint Zsigmond emberei a Santo Spiritóban és a Borgóban kaptak he-
lyet.369 A krónikás úgy tudta, hogy a császár az arlesi kardinális palotájában la-
kott, a Szent Péter lépcsője mellett.370 Inghirami is hasonlóról számolt be, igaz, 
csak azt írta, hogy Zsigmond a megérkezése u tán az említett kardinális házába 
vonult be.371 Giovanni di Mastro Pedrino ellenben a Lateránban sejtette a csá-
szár szállását.372 Arról, hogy a lovakat, szekereket stb. hol helyezték el, semmit 
sem tudunk, de biztosak lehetünk benne, hogy nem kis problémát okoztak ez-
zel a rómaiaknak. 

Zsigmond római kíséretének a létszámáról kevés adatot ismerünk. A Rom-
zug idején általában a források 1000-1500 emberről beszélnek. A leghasználha-
tóbbnak tűnő számok Sienából maradtak ránk, mivel a város vezetése megbízta 
a Zsigmond mellé delegált követét, hogy tájékoztassa őket: előreláthatóan há-
nyan is fognak bevonulni városukba. Giovanni da Massa eleget téve a parancs-
nak, Luccából jelentette, hogy a császár milyen urakkal és azok milyen létszá-
mú kísérettel érkeznek.373 Sienából ismerünk még egy forrást. Tommaso Fecini 
krónikás 1532 lovast sorol fel munkájában, és azt is leírta, hogy a katonák ki-
nek a szolgálatában álltak.374 Viterbóban, a Róma előtti utolsó nagyobb telepü-
lésen, a városi krónika is felsorol néhány nevet a kíséret tagjai közül. 150-nél is 
többen voltak a főurak és 1000 főnyi lovas és gyalogos adta a sereg többi ré-
szét.375 Rómába, Zanfliet krónikája szerint, 500 vagy 600 lovas és 800 gyalogos 
érkezett a császárt kísérve.376 Az azonban bizonyos, hogy a csapat összetétele és 
létszáma állandóan változhatott, új emberek érkeztek, mások pedig visszatér-
tek hazájukba.377 Ez Rómában sem volt másképpen. 1433. május 24-én Hani-
schust (caballarius imperatoris) a pápa és a római egyház ügyében Bázelbe 

366 1433. máj. 20.: pro pensione lectorum 84 ab eo conductorum pro unius mensis — Camerale 
I. 827. 150r. Az összegre 1. még 1433. máj. 20: Introitus et exitus. 390. 91r. (a 393. 87r. oldalon meg-
ismétlik a bejegyzést). 

367 Camerale I. 826. 95r. 
368 Camerale I. 826. 91r. 
369 ministri autem eius et familiares in Sancto Sipritu et per burgum Sancti Petri — Zanfliet 433. 
370 Zanfliet 433. Átveszi: Gregorovius, F.: Geschichte der Stadt Rom i. m. 37. 
371 Inghirami 46. 
372 Giovanni di Mastro Pedrino 403. 
373 DRTA X. 350-352. 
374 Cronache Senesi. A cura di Alessandro Lisini e Fabio Iacometti. Bologna 1931. (Rerum 

Italicarum Scriptores 15/6.) Cronaca Senese di Tommaso Fecini (1431-1479) 844-845. 
375 Ciampi, I. : Cronache e statuti della città di Viterbo i. m. 124-125. 
376 Zanfliet i. m. 433. A számokat átveszi: Gregorovius, F.: Geschichte der Stadt Rom i. m. 37. 
377 E. Kovács Péter: Corvin János házassága és a magyar diplomácia. Századok 137. (2003) 

955-971. 



küldték.378 Szintén a zsinat székhelyére indított 40 fős követséget Zsigmond 
1433. június 4-én. Ennek tagjai — Härtung Klux (miles) és Niclas Stock (decre-
torum doctor), ahogy ez egy négy nappal későbbi bejegyzésből kiderül, salvus 
conductust is kaptak.379 A következő hónap elején ugyan oda indul Petrus Wal-
rer (iudex curie et protonotarius imperialis) 15 emberével.380 1433. augusztus 
3-ról pedig arról van tudomásunk, hogy Zsigmond néhány báróját, katonáját és 
famulusát az Alpokon túli területre küldte.381 A kíséret természetesen bővülhe-
tett is. IV Jenő pápa Martinus de Ursinis és Albertus de Albertis pápai jegyző-
ket a császár kíséretéhez rendelte, hogy kövessék az uralkodót Németország-
ba.382 Arra is van adat, hogy miután a császár elhagyta Rómát, vagy hátraha-
gyott embereiből, vagy néhányat visszaküldött belőlük: Gatalóci Mátyás (can-
cellarius imperatoris), Vetési Albert és Csapi László (cancellarius imperatoris), 
aki bizonyosan ott voltak Rómában, szeptember 23-án és 26-án újból szupp-
likáltak.383 

Zsigmond római (magyar) kíséretének a létszámát elsősorban a supplica-
tiók alapján próbálták rekonstruálni.384 A Lukcsics által kiadott regesztákból, va-
lamint az eredeti kötetek átlapozása után azonban sokkal több nevet találha-
tunk.385 Tovább bővítették ismereteinket azok a bejegyzések is, amelyek más le-
véltári egységekben fedeztünk fel. Szerencsés helyzetben van a kutató, hiszen 
mára már megjelentek a Repertórium Germanicum IV Jenő pápa korát feldolgo-
zó kötetei is. A Deutsche Reichstagsakten és a Regesta Imperii vonatkozó adatai 
is tovább finomíthatják a kíséret létszámáról ismert eddigi ismereteinket. Érde-
mesnek tartom a római kíséret mellett, a másik három városba érkezők felsoro-
lását, demonstrálva, hogy mit is tudtak a kortársak a császári kíséretről. 

378 RG. V 2488. sz. 
379 Pontosabban 40 főig kaptak salvus conductust, 1. Reg. Vat. 372. 182v. ; 1433. jún. 4., Róma: 

RI. XI. 2. 9476. sz. 
380 Pontosabban 15 főig kapott salvus conductust, 1433. júl. 7.: Reg. Vat. 372. 197r"v. 
3 8 1 RG.V 8288. sz. — Minden bizonnyal Bázelbe mentek, és az, hogy Guillermo Cracni de 

Esculo (serviens armorum et aquisitor stantiarum) is velük ment, arra utal, hogy a visszautat már 
ekkor elkezdék szervezni. 

382 1433. aug. 1. és aug. 15.: RG. V 6512. sz. 
3 8 3 XV századi pápák oklevelei 312-314. , valamint Reg. Suppl. 289. 21 v. 13T-13&1. 
384 Csukovits Enikő: Egy nagy utazás résztvevői. (Zsigmond király római kísérete) In: Tanul-

mányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikő. Bp. 1998. 11-35. 
385 XV századi pápák oklevelei II. passim. 
386 Brunoro e Bartholomeo della Scala. — A nevek azonosításakor Csukovits Enikő már emlí-

tett tanulmánya mellett C. Tóth Norbert tanácsaira is hagyatkoztam. Önzetlen segítségét ezúton is 
köszönöm. — Itt és a továbbiakban a név után zárójelben szereplő szám a kíséretre utal. 

387 Tallóci Matkó (ispán). A testvér lehet Frank, János és Péter is. 
388 Kaspar Schlik (főkancellár). 
389 Frangepán István (dalmát-horvát bán). 

LUCCA 
Brunoro e Bartholomeo 
Matko e suo fratello 
Raspar 
Conte di Singna 

( 7 0 ) 3 8 6 

( 9 0 ) 3 8 7 

( 4 0 ) 3 8 8 

( 4 0 ) 3 8 9 



Lorenz 
Lantislaus 
Messer lo preposto 
Giovanni de Boeme 
Vescovo Triesto 

SIENA 
Misser Brunororo e misser Bartalomeo della Scala 
E1 conte Arnatico e 1' suo fratello 
E1 signore Istefano da Stagica 
Misser Guaspare cancelliere 
Misser Lorenzo magiore siniscalco 
Misser Lanzilao maestro di corte 
Misser lo proposto de Carbacari segretario dello imperatore 
Misser Giovanni di Buemia 
E1 conte Guglielmo 
Monsignore l'arcivescovo e capellano dello imperatore 
Misser Gualfredo, misser Ortone, misser Matteio 
A csàszàr ot nemes lovagja 
Maestro Francesco e maestro és Giovanni a csàszàr orvosai 
A csàszàr kàplànjai 
Egy ferences szerzetes 
Trombitàsok, siposok, bohócok 
60 fegyveres lovag 500 lovassal 

VITERBO 
Il conte Amatito de Bronica405 

Messer Lorenzo di Sodervara406 

390 Hédervári Lőrinc (lovászmester). 
391 Tamási László (udvarmester). 
392 Gatalóci Mátyás (alkancellár). 
3 9 3 Riesenbergi János (cseh főúr). 
3 9 4 Elírás. Valójában a trentói püspök (Alexander de Masovia), 1. DRTA X. 351. 
3 9 5 Tallóci Matkó (ispán). A testvér lehet Frank, János és Péter is. 
396 Frangepán István. 
397 Kaspar Schlik. 
398 Hédervári Lőrinc. 
399 Tamási László. 
4 0 0 Gatalóci Mátyás. 
401 Riesenbergi János. 
4 0 2 Nem tudom azonosítani. Ha magyar, akkor talán Fraknói (Gróf) Vilmos vagy Ellerbach 

Vilmos. A pápához küldték követségbe. 
4 0 3 Nem tudom azonosítani. 
404 Nem tudom azonosítani Őket. 
4 0 5 Tallóci Matkó. 
406 Hédervári Lőrinc. 

(30)390 

(30)391 

(24)392 
(24)393 
(20)394 

(60) 
(450)395 

(40)396 
(40)397 
(40)398 
(30)399 
( 2 2 ) 4 0 0 

(22)401 

(22)402 

(50)403 

(70)404 
(100) 

(40) 
(20 ) 

(6) 
(20) 

(500) 



Brunoro della Scala 
Stefano de Prea407 

Giovanni di Compolt408 

Michele Buto409 

Paulo Lindua410 

Stefano di Sod411 

Ertogod angol ur412 

Tubricob e Giorgo suo fratello de'Marzali413 

Ladislao e Simone suo fratello e Arrigo episcopo lor fratello414 

Francesco di Giacco415 

Pietro di Mar Manchiù416 

Agatiob figlia di Manetino417 

Ladislao Mariscon el '1 fratello episcopo418 

Ladislao di Ciap cancelliere dell'imperatore e Iacob suo fratello419 

Leonardo de Rucellario di Firenze420 

Bardo de Rucellario di Firenze 
Stefano di Ragraz421 

Nicolao di Vard422 

Paolo di Tivera423 

Biasio di Sava424 

Gregorio di Bettelem425 

407 perényi István (asztalnokmester). 
408 Nánai Kompolti János (pohárnokmester). 
409 Guti Ország Mihály (tárnokmester). 
410 Alsólendvai Bánfí Pál (aulicus). 
411 Nem tudom azonosítani. Ha magyar, akkor talán Szőllősi István vagy Büki Bassó István. 
412 A krónika szerint 120 éves, de jobban ért a fegyverekhez, mit a fiatalok. Még soha nem volt 

növel és ö a világ kilenc fejedelmének az egyike, (che era d'età di anni 120 e portava meglio 
tut t 'arme che un giovane: e mai non commise peccato carnale. Era vergine e grandissimo signore 
in Inghilterra, ed era uno delli nove principali signori del mondo). — Zsigmond Rómában két an-
golnak is adott címerhasználati jogot, 1. 1433. jún. 20.: John Knygt és 1433. jún. 21.: John Chap-
man — RI X. 2. 9499. és 9505. sz-ok. 

4 1 3 Marcali István (aulicus) és Marcali György (aulicus). 
414 Nem tudom azonosítani őket. „Henrik püspök" néven ekkor csak Albeni Henriket ismer-

jük, neki viszont nem volt László és Simon nevű testvére. A krónikában elnevezésük: „magni 
signori in Ungheria". 

415 Kecsői Jakab fia Ferenc (miles). 
416 Nem tudom azonosítani. 
417 Nem tudom azonosítani. A krónikában: „duca unghero". 
418 Nem tudom azonosítani őket. 
419 Csapi László. A „Csapi Jakab" elírás. Testvéreit Istvánnak és Ágostonnak hívták, akik 

katonaként biztosan a kíséret tagjai voltak, 1433. szept. 26-án kancellár testvérükkel Rómában szupp-
likáltak, 1. Reg. Suppl. 289. 137v-138v. (a dátum: 139r.). 

420 Azt írják róluk, hogy szegényen érkeztek Magyarországra, de azután sok város urai és 
aranysarkanytyús lovagok lettek. 

421 Vagy Rozgonyi László fia István, vagy Rozgonyi Simon fia István. 
422 Várdai Miklós. 
4 2 3 Nem tudom azonosítani. Mivel azt írják róla, hogy magyar, talán Derencsényi Imre fia Pál. 
424 Sági Miklós fia Balázs. 
425 Betleni János fia Gergely. 



Emingob de Marchia e Giusto suo fratello426 

Sabor Deguec427 

Grasda da Baronia428 

Nicolao da Baiuoda429 

Francesco de Iutat430 

Davit de Telion431 

Beschele di Sclavonia432 

Tobertob de Plato433 

Gismundo de Plato434 

ROMA 

1433. máj. 22. Jacob von Sirck (protonotarius apostolicus)436 

1433. máj. 24. Hanischus (caballarius imperatoris)437 

1433. máj. 24. Petrus Iohannis de Gerse (nobilis baro)438 

1433. máj. 24. Franciscus Georgii de Chaakh (nobilis baro)439 

1433. máj. 24. David Davidis de Solio (nobilis baro et miles)440 

1433. máj. 27. Ladislaus de Chapi (nobilis et miles et secretarius imperatoris)441 

1433. máj. 27. Stephanus de Chapi (nobilis et miles)442 

1433. máj. 27. Augustinus de Chapi (nobilis et miles)443 

426 Nem tudom azonosítani őket. 
427 Zubor Dénes. 
428 Laki Garázda Miklós fia Balázs. 
429 Nem tudom bazonosítani. 
430 Nem tudom azonosítani. A krónikában: „duca". 
431 Nem tudom azonosítani, ha magyar, talán Albisi Zólyomi Dávid fia Dávid. 
432 Zelnavári Bicskéié Fábián fia László. 
433 Nem tudom azonosítani. 
434 Nem tudom azonosítani. 
435 Valamint: L'imbasciatori d'Orsia e d'Orsa (?). 
436 Introitus et exitus. 390. 91v. — A felsorolásban csak az első említésre hivatkozom. A neve-

ket, eredeti alakban adom meg, de a magyar családneveket a lábjegyzetben mellékelem. Abban az 
esetben, ha több bejegyzés van egy emberről, csak akkor hivatkozom rá, ha a státuszára nézve új 
információt közöl 

437 RG. V 2488. sz. 
438 XV századi pápák oklevelei II. 152.; Reg. Suppl. 286. 232r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Gersei Pető Péter). 
439 XV századi pápák oklevelei II. 152.; Reg. Suppl. 286. 232r.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Csáki György fia Ferenc). 
440 XV századi pápák oklevelei II. 152.; Reg. Suppl. 286. 232r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Albisi Zólyomi Dávid fia Dávid), valamint: Reg. Suppl. 287. 34r_v. (ebben: 
nobilis baro), továbbá 1433. júl. 25., Róma: DF 275 578. (Zsigmond király oklevele; ebben: aule 
noster miles). 

441 XV századi pápák oklevelei II. 154.; Reg. Suppl. 286. 226 r"v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Csapi László), valamint: Reg. Suppl. 287. 181v-182r. (ebben: secretarius 
imperatoris). 

442 XV századi pápák oklevelei II. 154.; Reg. Suppl. 286. 226r"v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Csapi István). 

443 XV századi pápák oklevelei II. 154.; Reg. Suppl. 286. 226rv. (Csapi Ágoston) 

A török császár, a tatárok, a francia és az angol király köve-
tei.435 



1433. máj. 27. Sebastianus de Soliag (nobilis et magister aule)444 

1433. máj. 31. Wenzel von Bochow (nótárius)445 

1433. máj. 31. Marquart Brisacher (szolgáló és udvari apród)446 

1433. jún. 3. Iohann von Mausdorff (Herold és Trabanten)44' 
1433. jún. 5. Nicolaus Iohannis de Szeck (acolitus, subdiaconus et familiaris 

imperatoris et continuus commensalis)448 

1433. jún. 8. Härtung Klux (miles)449 

1433. jún. 10. Mathias (uicecancellarius imperatoris)45ü 

1433. jún. 12. Nicolaus de Zechen (nobilis)451 

1433. jún. 12. Ladislaus de Zechen (nobilis)452 

1433. jún. 17. Giorgio de Campario di Modena453 

1433. jún. 17. Heinrich Richart von Herssel (Trabanten)454 

1433. jún. 25. Matico (comes)455 

1433. júl. 2. Henricus Zyto de Zywan (miles)456 

1433. júl. 2. Iacobus de Brunna (magister carpentariorum imperatoris)451 

1433. júl. 2. Caspar Ventur de Posonio458 

1433. júl. 2. Matheus Slick de Egra (nobilis et miles et familiaris imperatoris)459 

1433. júl. 2. Wilhelmus Slick de Egra (nobilis et miles et familiaris impera-
toris)460 

1433. júl. 2. Nicolaus Vonavir de Egra (nobilis et miles et familiales impera-
toris.)461 

1433. júl. 7. Petrus Walrer (iudex curie et protonotarius imperialis)4b2 

444 XV századi pápák oklevelei II. 155. Reg. Suppl. 286. 226r"v. (alajtónálló mester volt, 1. 
Engel Pál. Magyarország világi archontológiája 1301-1457. Bp. 1996. II. 215.); Csukovits E.: Egy 
nagy utazás résztvevői i. m. 33-34. (Sólyagi Sebestyén). A Reg. Suppl. 287. 122v. oldalon: magister 
ianitorum és Sebastianus Ladislaii de Solyag. 

445 RI. XI. 2. 9432. sz. 
446 RI. XI. 2. 9434. sz. — A kíséret tagja registrátorként, egy további adatot 1. 1433. jún. 4.: 

DRTA X. 487. sz. (Zsigmond király oklevele). 
447 RI. XI. 2. 9472. sz. (foglalkozása miatt gondolom, hogy a kíséret tagja). 
448 Reg. Suppl. 287. 68r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás résztvevői i. m. 33-34. (Széki János fia 

Miklós). A pécsi egyházmegyés papról megemlítik, hogy jelenleg a császár szolgálatában áll. L. még 
Reg. Suppl. 287. 27v. (ebben: subdiaconus et familiaris imperatoris et continuus commensalis). 

449 Reg. Vat. 372. 182v. 
450 XV századi pápák oklevelei II. 159.; Reg. Suppl. 286. 251v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Gatalóci Mátyás). 
451 XV századi pápák oklevelei II. 160.; Reg. Suppl. 287. 220v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Szöcsényi Miklós). 
452 XV századi pápák oklevelei II. 160.; Reg. Suppl. 287. 220v.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Szöcsényi László). 
4 5 3 RI XI. 2. 9494. sz. 
454 RI XI. 2. 9495. sz. 
455 Camerale I. 827. 156r. (Tallóci Matkó). 
456 Reg. Suppl. 287. 21r. (prágai egyházmegye). 
457 Reg. Suppl. 287. 21r~v. (olmüci egyházmegye). 
458 XV századi pápák oklevelei II. 165.; Reg. Suppl. 287. 21v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Pozsonyi Ventur Gáspár). 
459 Reg. Suppl. 287. 21v. 
460 Reg. Suppl. 287. 21v. 
461 Reg. Suppl. 287. 21v. 
462 Reg. Vat. 372. 197 r-v. 



1433. júl. 7. Georgius Dionisii de Marczaly (nobilis)463 

1433. júl. 7. Stephanus Dionisii de Marczaly464 

1433. júl. 7. Paulus de Lindva (nobiles et comes)465  

1433. júl. 7. Stephanus de Lindva (nobiles et comes)466  

1433. júl. 13. Emericus de Marczali (nobilis baro)467 

1433. júl. 13. Iohannes de Marczali (nobilis baro)468 

1433. júl. 13. Antonius Egidii de Kezthowltz (subdiaconus et canonicus et 
servitor et familiaris imperatoris)469 

1433. júl. 13. Ladislaus Waywode de Thamasi (nobilis baro et magister 
ianitorum imperatoris)4,0 

1433. júl. 13. Paulus Emerici de Derencheu (nobilis baro et miles)411  

1433. júl. 13. Iohannes de Megereche (nobilis et miles)412  

1433. júl. 13. Benedictus Iohannis de Zakachi (nobilis)413 

1433. júl. 13. Iacobus Stephani de Zakachi (nobilis)414 

1433. júl. 13. Marcus Craus (presbiter et-capellanus et continuus commensa-
lius imperatoris)4'0 

1433. júl. 13. Michael Orzagh de Gwth (miles et camerarius imperatoris)4'6 

1433. júl. 13. Benedictus Iohannis de Wyny (laicus)41 ' 
1433. júl. 13. Georgius Alberti de Pele (nobilis)418 

463 XV századi pápák oklevelei II. 168.; Reg. Sappl. 287. 74 r_v.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Marcali Dénes fia György), valamint: Reg. Suppl. 287. 192v. (ebben: nobilis). 

464 XV századi pápák oklevelei II. 168.; Reg. Suppl. 287. 74 r"v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Marcali Dénes fia István). 

465 XV századi pápák oklevelei II. 169.; Reg. Suppl. 287. 126v-127r.; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Alsólendvai Bánfí Pál). 

466 XV századi pápák oklevelei II. 169.; Reg. Suppl. 287. 126v-127r.; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Alsólendvai Bánfi István). 

467 XV századi pápák oklevelei II. 174.; Reg. Suppl. 287. 12v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Marcali Imre). 

468 XV századi pápák oklevelei II. 174.; Reg. Suppl. 287. 12v.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34, (Marcali János). 

469 XV századi pápák oklevelei II. 176.; Reg. Suppl. 287. 27v-28r.; Csukovits E.: Egy nagy uta-
zás résztvevői i. m. 33-34. (Kesztölci Egyed fia Antal). 

470 XV századi pápák oklevelei II. 177.; Reg. Suppl. 287. 28r"v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Tamási Vajdafi László). 

471 XV századi pápák oklevelei II. 178.; Reg. Suppl. 287. 28v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Derencsényi Imre fia Pál). 

472 XV századi pápák oklevelei II. 179.; Reg. Suppl, 287. 28v-29r.; Csukovits E.\ Egy nagy uta-
zás résztvevői i. m. 33-34. (Megyericsei János). 

473 XV századi pápák oklevelei II. 180.; Reg. Suppl. 287. 29r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Szakácsi János fia Benedek). 

474 XV századi pápák oklevelei II. 180.; Reg. Suppl. 287. 29r~v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Szakácsi István fia Jakab). 

475 XV századi pápák oklevelei II. 182.; Reg. Suppl. 287. 30r. 
476 XV századi pápák oklevelei II. 183.; Reg. Suppl. 287. 30r"v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Guti Ország Mihály). 
477 XV századi pápák oklevelei II. 184.; Reg. Suppl. 287. 30v-31r.; Csukovits E.: Egy nagy uta-

zás résztvevői i. m. 33-34. (Unyi János fia Benedek). 
478 XV. századi pápák oklevelei II. 185.; Reg. Suppl. 287. 31v.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Pelei Albert fia György). 



1433. júl. 13. Sebastianus Iacobi de Deeshaz (nobilis)41'' 
1433. júl. 13. Simon (vicesartor imperialis)480 

1433. júl. 13. Michael Zekel de Ralus (miles)4*1 

1433. júl. 13. Benedictus de Sanctomartino (claviger imperatoris)482 

1433. júl. 13. Iohannes de Cheged (nobilis et miles)48,i 

1433. júl. 13. Michael Iohannis de Forgolanfalwa (nobilis)484 

1433. júl. 13. Mathias Franki de Cwzedfalwa (nobilis)485 

1433. júl. 13. Andreas Turek de Kochi (nobilis)486 

1433. júl. 13. Petrus Tonka de Capachonich (nobilis et miles imperatoi^is)48' 
1433. júl. 13. Antonius de Hydakut (nobilis)488 

1433. júl. 13. Brictius Petri de Boghdan (nobilis)489 

1433. júl. 13. Andreas Petri de Boghdan (nobilis)490 

1433. júl. 13. Petrus Georgii de Chzan (laicus)491 

1433. júl. 13. Georgius de Buda492 

1433. júl. 13. Iacobus Nicolai de Buda493 

1433. júl. 13. Clemens de Chan494 

1433. júl. 13. Andreas Bartholomei (laicus)495 

479 XV századi pápák oklevelei II. 186.; Reg. Suppl. 287. 31v-32r.; Csukouits E.: Egy nagy uta-
zás résztvevői i. m. 33-34. (Désházi Jakab fia Sebestyén). 

480 Reg. Suppl. 287. 32r. 
481 XV századi pápák oklevelei II. 188.; Reg. Suppl. 287. 32T~\; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Rákosi Sikesd Székely Mihály). 
482 XV századi pápák oklevelei II. 189.; Reg. Suppl. 287. 32v-33r.; Csukovits E.: Egy nagy uta-

zás résztvevői i. m. 33-34. (Szentmártoni Benedek). 
483 XV századi pápák oklevelei II. 190.; Reg. Suppl. 287. 33r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Csegődi János). 
484 XV századi pápák oklevelei II. 191.; Reg. Suppl. 287. 33r"v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Forgolányfalvai János fia Mihály). 
485 XV századi pápák oklevelei II. 192.; Reg. Suppl. 287. 341".; Csukovits E.: Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Öszödfalvi Frank fia Mátyás). — Albisi Zólyomi Dávid familiárisa, 1. 1433. 
júl. 25., Róma: DF 275 578. (Zsigmond király oklevele). 

486 XV századi pápák oklevelei II. 194.; Reg. Suppl. 287. 34v.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Kocsi Török András). 

487 XV századi pápák oklevelei II. 196.; Reg. Suppl. 287. 34v-35v.; Csukovits E.\ Egy nagy uta-
zás résztvevői i. m. 33-34. (Kapacsovci Tóka Balázs fia Péter). 

488 XV századi pápák oklevelei II. 197.; Reg. Suppl. 287. 35v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Hidegkúti Antal) 

489 XV századi pápák oklevelei II. 197.; Reg. Suppl. 287. 35v-37r.; Csukovits E.\ Egy nagy uta-
zás résztvevői i. m. 33-34. (Bogdányi Péter fia Bereck). 

490 XV századi pápák oklevelei II. 197.; Reg. Suppl. 287. 35v-37r.; Csukovits E.: Egy nagy uta-
zás résztvevői i. m. 33-34. (Bogdányi Péter fia András) 

491 XV századi pápák oklevelei II. 197.; Reg. Suppl. 287. 36r.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Csányi György fia Péter). 

492 XV századi pápák oklevelei II. 197.; Reg. Suppl. 287. 36r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Budai György). 

493 XV századi pápák oklevelei II. 197.; Reg. Suppl. 287. 36r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Budai Miklós fia Jakab). 

494 XV századi pápák oklevelei II. 197.; Reg. Suppl. 287. 36r"v.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Csányi Kelemen). 

495 XV századi pápák oklevelei II. 197.; Reg. Suppl. 287. 36v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (András, Bertalan fia). 



1433. júl. 13. Gregorius Iohannis Nempcii (custos et nobilis et protonotarius 
imperatoris)496 

1433. júl. 13. Stephanus natus Basonis de Byk (magister atrium, nobilis, 
protonotarius imperatoris)491  

1433. júl. 13. Ladislaus Davidis de Arthanhaza (nobilis)498 

1433. júl. 13. Blasius Nicolai Garadza de Lak (miles et nobilis baro)499  

1433. júl. 13. Dionisius Iohannis de Beltz (nobilis)500  

1433. júl. 13. Nicolaus Nicolai de Warda (nobilis baro et miles)°m  

1433. júl. 13. Stephanus Kernen de Gyerewmonostor502  

1433. júl. 13. Iohannes Baltasaris de Enyed 503 

1433. júl. 13. Iohannes filius Nicolai de Feldes504  

1433. júl. 13. Dionisius filius Nicolai de Feldes505 

1433. júl. 13. Michael Nicolai de Erestova (familiaris et officialis et continuus 
domesticus imperatoris)506  

1433. júl. 13. Iohannes Kaplatowsky (miles et magister armorum camere 
imperatoris)501 

1433. júl. 13. Ladislaus Andree de Schetickuch (armiger)508  

1433. júl. 13. Ladislaus Iohannis de Capeila (miles)509  

1433. júl. 13. Nicolaus Hluboczsky de Hluboka (armiger et familiaris impera-
toris)510 

496 XV századi pápák oklevelei II. 198.; Reg. Suppl. 287. 37r~v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Németi János fia Gergely). 

497 XV századi pápák oklevelei II. 198.; Reg. Suppl. 287. 371v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Büki Bazsó István). 

498 XV századi pápák oklevelei II. 199.; Reg. Suppl. 287. 37v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Ártánházi Dávid fia László). 

499 XV századi pápák oklevelei II. 200.; Reg. Suppl. 287. 37v-38r.; Csukovits E.\ Egy nagy uta-
zás résztvevői i. m. 33-34. (Laki Garázda Miklós fia Balázs), valamint: Reg. Suppl. 287. 40r. (ebben: 
nobilis baro). 

500 XV századi pápák oklevelei II. 200.; Reg. Suppl. 287. 37v-38r.; Csukovits E.\ Egy nagy uta-
zás résztvevői i. m. 33-34. (Belesi János fia Dénes). 

501 XV századi pápák oklevelei II. 201.; Reg. Suppl. 287. 38v-39r.; Csukovits E.: Egy nagy uta-
zás résztvevői i. m. 33-34. (Várdai Miklós fia Miklós). 

502 XV századi pápák oklevelei II. 202.; Reg. Suppl. 287. 39r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Gyerőmonostori Kemény István). — Kétes a jelenléte; a szöveg sem egyér-
telmű. 

503 XV századi pápák oklevelei II. 203.; Reg. Suppl. 287. 39v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Enyedi Baltazár fia János). 

504 XV századi pápák oklevelei II. 204.; Reg. Suppl. 287. 40r"v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Földesi Miklós fia János). 

505 XV századi pápák oklevelei II. 204.; Reg. Suppl. 287. 40r_v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Földesi Miklós fia Dénes). 

506 XV századi pápák oklevelei II. 205.; Reg. Suppl. 287. 40v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Eresztvényi Miklós fia István). 

507 Reg. Suppl. 287. 121r-v. 
508 XV századi pápák oklevelei II. 206.; Reg. Suppl. 287. 121v-122r.; Csukovits E.\ Egy nagy 

utazás résztvevői i. m. 33-34. (Setétkúti András fia László). 
509 XV századi pápák oklevelei II. 206.; Reg. Suppl. 287. 121v-122v.; Csukovits E.: Egy nagy 

utazás résztvevői i. m. 33-34. (Kápolnai János fia László). 
510 XV századi pápák oklevelei II. 206.; Reg. Suppl. 287. 122r"v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Hlubokai Hlubocki Miklós). 



1433. úl. 13. Stephanus Laurentii Kalamar de Zalachy511 

1433. úl. 13. Stephanus Olah filius Stanchonis de Radetest512 

1433. úl. 13. Georgius Simonis de Bassan (miles)513 

1433. úl. 13. Blasius Michaelis de Zakachy (magister coquine imperátori s)514 

1433. úl. 13. Akatius Czupor de Monoslo (nobilis et baro)515 

1433. úl. 13. Demetrius Czupor de Monoslo (nobilis)51<) 

1433. úl. 13. Georgius Czupor de Monoslo (nobilis)517 

1433. úl. 13. Emericus de Paknus (nobilis)518 

1433. úl. 13. Scemere de Paknus (nobilis)519 

1433. úl. 13. Ladislaus de Hard (nobilis)520 

1433. úl. 13. Nicolaus de Hard (nobilis)521 

1433. úl. 13. Stephanus de Scelews (nobilis)522 

1433. úl. 13. Ladislaus de Bachmonostora (nobilis)523 

1433. úl. 13. Gregorius Katus dictus doctor de Tamasi024 

1433. úl. 13. Philippus Antonii (nobilis)525 

1433. úl. 13. Philippus de Katha (miles imperatoris)526 

511 XV századi pápák oklevelei II. 208.; Reg. Suppl. 287. 122v.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Szalacsi Kalmár Lőrinc fia István). 

512 XV századi pápák oklevelei II. 208.; Reg. Suppl. 287. 122v-123r.; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Radetesti Sztancsul fia Oláh István). 

513 XV századi pápák oklevelei II. 209.; Reg. Suppl. 287. 123r~v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Bossányi Simon fia György). 

514 XV századi pápák oklevelei II. 210.; Reg. Suppl. 287. 123v-124r.; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Szakácsi Mihály fia Balázs). 

515 XV századi pápák oklevelei II. 211.; Reg. Suppl. 287. 124r_v.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Monoszlói Csupor Ákos), valamint: Reg. Suppl. 287. 192v. (ebben: baro). 

516 XV századi pápák oklevelei II. 211.; Reg. Suppl. 287. 124r_v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Monoszlói Csupor Demeter). — Az első említése 1433. júl. 9-én mint 
canonicus Transilvanensis, de ekkor semmi sem utal rá, hogy a kíséret tagja lett volna (Reg. Suppl. 
287. 6V.). 

517 XV századi pápák oklevelei II. 211.; Reg. Suppl. 287. 124r~v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Monoszlói Csupor György). 

518 XV századi pápák oklevelei II. 212.; Reg. Suppl. 287. 124v-125r.; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Paksi Imre). 

519 XV századi pápák oklevelei II. 212.; Reg. Suppl. 287. 125r.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Paksi Szemere). 

520 XV századi pápák oklevelei II. 212.; Reg. Suppl. 287. 125r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Hardi László). 

521 Reg. Suppl. 287. 125v-126r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás résztvevői i. m. 33-34. (Hardi 
Miklós). 

522 XV századi pápák oklevelei II. 212.; Reg. Suppl. 287. 125r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Szöllősi István). 

523 XV századi pápák oklevelei II. 212.; Reg. Suppl. 287. 125r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Bátmonostori Töttös László). 

524 XV századi pápák oklevelei II. 214.; Reg. Suppl. 287. 125v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. (Tamási Katus Gergely). — A Reg. Suppl. 287. 129r. oldalon említik a Tamási 
családnevet. 

525 XV századi pápák oklevelei II. 215.; Reg. Suppl. 287. 125v-126r.; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. (Antal fia Fülöp). 

526 XV századi pápák oklevelei II. 216.; Reg. Suppl. 287. 126r"v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. (Kátai Fülöp). 



1433. júl. 13. Iacobus de Katha527 

1433. júl. 13. Nicolaus de Katha528 

1433. júl. 13. Ladislaus de Katha529 

1433. júl. 13. Michael de Katha530 

1433. júl. 13. Petrus Emerici de Derenche (nobilis)531 

1433. júl. 13. Iohannes Emerici de Derenche (nobilis)532 

1433. júl. 13. Nicolaus dictus Emericus Emereci de Derenche (nobilis)533 

1433. júl. 13. Benedictus de Sentivan534 

1433. júl. 13. Michael Philisteus de Wysaz (nobilis)535 

1433. júl. 13. Benedictus Philisteus de Kisir536 

1433. júl. 13. Andreas de Chanadino537 

1433. júl. 13. Franciscus Philisteus de Ladan (nobilis)538 

1433. júl. 13. Georgius Michaelis de Bylge539 

1433. júl. 13. Otto Taler (calciator imperatoris)540 

1433. júl. 13. Petrus Iacobi de laurino541 

1433. júl. 13. Michael Demetrii de Sacach (familiarius et continuus domesticus 
imperatoris)542 

1433. júl. 13. Franck de Marach (miles imperatoris)543 

527 XV századi pápák oklevelei II. 216.; Reg. Suppl. 287. 126™.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. (Kátai Jakab). — Kétes a jelenléte; a szöveg sem egyértelmű. 

528 XV századi pápák oklevelei II. 216.; Reg. Suppl. 287. 126™.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. (Kátai Miklós). — Kétes a jelenléte; a szöveg sem egyértelmű. 

529 XV századi pápák oklevelei II. 216.; Reg. Suppl. 287. 126™.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. (Kátai László). — Kétes a jelenléte; a szöveg sem egyértelmű. 

530 XV századi pápák oklevelei II. 216.; Reg. Suppl. 287. 126™.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztveyői i. m. (Kátai Micsk). — Kétes a jelenléte; a szöveg sem egyértelmű. 

531 XV századi pápák oklevelei II. 217.; Reg. Suppl. 287. 127™.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. (Derencsényi Imre fia Péter). 

532 XV századi pápák oklevelei II. 217.; Reg. Suppl. 287. 127™.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. (Derencsényi Imre fia János). 

533 XV századi pápák oklevelei II. 217.; Reg. Suppl. 287. 127™.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. (Derencsényi Imre fia Miklós). 

534 XV századi pápák oklevelei II. 218.; Reg. Suppl. 287. 127v-128r.; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. (Szentiváni Benedek). 

535 XV századi pápák oklevelei II. 219.; Reg. Suppl. 287. 128r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. (Ujszászi Jász Mihály). 

536 XV századi pápák oklevelei II. 220.; Reg. Suppl. 287. 128™.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Kiséri Jász Benedek). 

537 XV századi pápák oklevelei II. 221.; Reg. Suppl. 287. 128v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Csanádi András). 

538 XV századi pápák oklevelei II. 222.; Reg. Suppl. 287. 128v-129r.; Csukovits Er. Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Ladányi Jász Ferenc). 

539 XV századi pápák oklevelei II. 223.; Reg. Suppl. 287. 129r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Béllyei Mihály fia György). 

540 Reg. Suppl. 287. 129v. (passaui egyházmegye). 
541 XV századi pápák oklevelei II. 225.; Reg. Suppl. 287. 129v-130r.; Csukovits E.: Egy nagy 

utazás résztvevői i. m. 33-34. (Győri Jakab fia Péter). 
542 XV századi pápák oklevelei II. 226.; Reg. Suppl. 287. 130r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Szakácsi Demeter fia Mihály). 
543 XV századi pápák oklevelei II. 227.; Reg. Suppl. 287. 130™.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Maróti Frank). 



1433. júl. 13. Stephanus de Belosewicz (nobilis)544 

1433. júl. 13. Martinus de Baworow fnobilis et miles et familiaris imperato-
ris)545 

1433. júl. 13. Thomas Brictii de Therebez (familiaris et officialis imperato-
ris)546 

1433. júl. 13. Georgius de Mathnich (nobilis)547 

1433. júl. 13. Nicolaus de Bizere548 

1433. júl. 13. Stephanus de Alap (nobilis)549 

1433. júl. 13. Iohannes de Plzna (ciroicus imperatoris)550 

1433. júl. 13. Petrus filius Blasii de Orastya (miles imperatoris)551 

1433. júl. 13. Georgius filius Sebastiani de Bakolcza (nobilis et miles et 
familiaris et aulicus imperatoris)552 

1433. júl. 13. Marcus de Sanctoladislao (nobilis et miles)™3  

1433. júl. 13. Iohannes Sopa de Zenthgyergh (nobilis)554 

1433. júl. 13. Georgius Iohannis di Kyskomar (nobilis)555 

1433. júl. 13. Blasius Laurentii de Lyaba (nobilis)556 

1433. júl. 13. Conia de Meynthzenth557 

1433. júl. 13. Franciscus Iacobi de Keche (miles)558 

1433. júl. 13. Stephanus Herrici de Rohoncz (miles et familiaris imperato-
ris)559 

544 XV századi pápák oklevelei II. 228.; Reg. Suppl. 287. 130v-131r.; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Belosovci István). 

545 Reg. Suppl. 287. 131r. (olmüci egyházmegye). — A Reg. Suppl. 287. 138v-139r. oldalakon 
(1433. júl. 25.) „Martinus Bavorovitz"-ként említve. 

546 XV századi pápák oklevelei II. 229.; Reg. Suppl. 287. 131r~v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Terebezdi Bereck fia Tamás). 

547 XV századi pápák oklevelei II. 230.; Reg. Suppl. 287. 131v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Mátyóci György). 

548 XV századi pápák oklevelei II. 232.; Reg. Suppl. 287. 131v-132r.; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Bizerei Miklós). 

549 XV századi pápák oklevelei II. 231.; Reg. Suppl. 287. 132r.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Alapi István). 

550 Reg. Suppl. 287. 132r~v. (prágai egyházmegye). 
551 XV századi pápák oklevelei II. 233.; Reg. Suppl. 287. 132v-133r.; Csukovits E.: Egy nagy 

utazás résztvevői i. m. 33-34. (Orastyai Balázs fia Péter). 
552 XV századi pápák oklevelei II. 234,; Reg. Suppl. 287. 133r~v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Gecsei Bukolci Sebestyén fia György), valamint: Reg. Suppl. 287. 205r-v. 
(ebben: nobilis et miles et familiaris). 

553 XV századi pápák oklevelei II. 235.; Reg. Suppl. 287. 133v-134'".; Csukovits E.\ Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Herepei Szentlászlói András fia Márk). 

554 XV századi pápák oklevelei II. 236.; Reg. Suppl. 287. 134r.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Szentgyörgyi Zopa János). 

555 XV századi pápák oklevelei II. 236.; Reg. Suppl. 287. 134r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Kiskomári János fia György). 

556 XV századi pápák oklevelei II. 238.; Reg. Suppl. 287. 134v-135r.; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Lajbai Lőrinc fia Balázs). 

557 XV századi pápák oklevelei II. 240.; Reg. Suppl. 287. 135v.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Mindszenti Kónya). 

558 XV századi pápák oklevelei II. 241.; Reg. Suppl. 287. 135v. (Kecsői Jakab fia Ferenc). 
559 XV századi pápák oklevelei II. 242.; Reg. Suppl. 287.; 136v-137r. (Rohonci Henrik fia Ist-

ván). 



1433. júl. 13. Michael de Simoni560 

1433. júl. 13. Georgius filius Ladislai de Dengelek (miles et aulicus specialis 
imperatoris)öül 

1433. júl. 13. Passkoni Passk de Iabblema (miles)562 

1433. júl. 13. Stephanus Ladislai de Rozgon (comes et generalis capitaneus)063 

1433. júl. 13. Stephanus Simonis de Rozgon (cornes et generalis capitaneus)564 

1433. júl. 13. Georgius Simonis de Rozgon (comes et generalis capitaneus)565 

1433. júl. 13. Stephanus Bartolomei de Fanch (nobilis baro et miles)566 

1433. júl. 13. Emericus Iohannis de Zerdahel (nobilis)567 

1433. júl. 13. Iohannis Ladislai de Ffanch (nobilis baro)56& 

1433. júl. 13. Laurentius Cholnok de Omor (miles)569 

1433. júl. 13. Blasius Nicolai de Saagh (miles)510 

1433. júl. 13. Gregorius Iohannis de Bethlehem (nobilis baro et miles)5'1 

1433. júl. 13. David Nicolai Gerew de Gere Wassarhel (nobilis)572 

1433. júl. 13. Benedictus Georgii Suliok de Zanthal (nobilis)573 

1433. júl. 13. Ladislaus de Echyr (vicetavernicus imperatoris et nobilis)574 

1433. júl. 13. Dionisius Zubar (miles)575 

560 XV századi pápák oklevelei II. 242.; Reg. Suppl. 287. 137r.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Simonyi Mihály). — Rohonci Henrik fia István familiárisa. Egy másik okle-
vélben, amit Zsigmond király Bázelban állított ki, megemlítik, hogy ott volt Rómában, 1. 1434. jan. 
31.: DL 43 986. (ebben: Simonyi Lőrinc fia Mihály). 

561 XV századi pápák oklevelei II. 243.; Reg. Suppl. 287. 137r~v.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Dengelegi László fia György). 

562 XV századi pápák oklevelei II. 244.; Reg. Suppl. 287. 137v-138 r; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Jablonai Pasko). — Hlubokai Hlubocki Miklós familiárisa. 

563 XV századi pápák oklevelei II. 245.; Reg. Suppl. 287. 157r-158r.; Csukovits E.\ Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Rozgonyi László fia István). 

564 XV századi pápák oklevelei II. 245.; Reg. Suppl. 287. 157r-158r.; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Rozgonyi Simon fia István). 

565 XV századi pápák oklevelei II. 245.; Reg. Suppl. 287. 157r-158r.; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Rozgonyi Simon fia György). 

566 XV századi pápák oklevelei II. 246.; Reg. Suppl. 287. 181r-v.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Gordovai Fancs Bertalan fia István). 

567 XV századi pápák oklevelei II. 246.; Reg. Suppl. 287. 181v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Szerdahelyi János fia Imre). — Kétes a jelenléte; a szöveg sem egyértelmű. 

568 XV századi pápák oklevelei II. 246.; Reg. Suppl. 287. 181v.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Gordovai Fancs László fia János). — Kétes a jelenléte; a szöveg sem egyér-
telmű. 

569 XV századi pápák oklevelei II. 248.; Reg. Suppl. 287. 182v-183v.; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Omori Csölnök Lőrinc). 

570 XV századi pápák oklevelei II. 247.; Reg. Suppl. 287. 183v-184r.; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Sági Miklós fia Balázs). 

571 XV századi pápák oklevelei II. 249.; Reg. Suppl. 287. 184v-185v.; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Betleni János fia Gergely). 

572 XV századi pápák oklevelei II. 249.; Reg. Suppl. 287. 185™.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Gyerővásárhelyi Gyerőfi Miklós fia Dávid). 

573 XV századi pápák oklevelei II. 249.; Reg. Suppl. 287. 185r~v.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Szancsali Sulyok György fia Benedek). 

574 XV századi pápák oklevelei II. 239.; Reg. Suppl. 287. 185v-186r.; Csukovits E.: Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Ecséri László). 

575 XV századi pápák oklevelei II. 251.; Reg. Suppl. 287. 187r.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Zubor Dénes). 



Jodokus Küssow (nobilis et miles)5'0 

Ladislaus Nicolai de Halap (nobilis)5" 
Thomas de Melanesibus (officialis imperatoris)5'8 

Francisais Andree de Sebene (nobilis)519 

Stephanus filius Ladislai de Mikefalwa (miles et familiaris 
imperatoris)580 

Iohannes Petew de Gerise (nobilis baro et miles)581 

Ladislaus Petew de Gerse (nobilis baro)582 

Mathias Demetrii de Rede (nobilis miles)583  

Oswaldus Dionisii de Sewreg (nobilis miles)584  

Rudolfus de Alben585 

Nicolaus de Tapson (tiobilis)586 

Stephanus de Sceud Mihal (nobilis)581  

Dionisius de Harasti (nobilis)588  

Sigismundus de Baleomitha (nobilis)589  

Thomas de Meritin Rakonutha (nobilis)590  

Albertus Iacobi de Wetes (nobilis, artium liberalium magister, 
clericus)591 

576 Reg. Suppl. 287. 187''-v. (kammini egyházmegye). 
577 XV századi pápák oklevelei II. 252.; Reg. Suppl. 287. 187v.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Halápi Miklós fia László). 
578 XV századi pápák oklevelei II. 253.; Reg. Suppl. 287. 188r-v. — Kuzsalyi Jakcs Mihály szé-

kelyispán és testvére, Kuzsalyi Jakcs László nevében is szupplikál. Nem tartom valószínűnek, hogy 
ott lettek volna. Ezt erősíti meg egy 1433. júl. 15-én Rómában kiadott királyi oklevél is. Ebben 
Zsigmond parancsot küld Kuzsalyi Jakcs Mihály székelyispánnak és sókamaraispánnak Magyaror-
szágra (DL 12 519.). Melanesit Zsigmond familiarisaként említik, 1. 1433. júl. 1.: Camerale I. 827. 
156v. 

579 XV századi pápák oklevelei II. 254.; Reg. Suppl. 287. 188v-189r.; Csukovits E.\ Egy nagy 
utazás résztvevői i. m. 33-34. (Szebenyei András fia Ferenc). 

580 XV századi pápák oklevelei II. 255.; Reg. Suppl. 287. 193r"v.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 
résztvevői i. m. 33-34. (Mikefalvi László fia István). 

581 XV századi pápák oklevelei II. 173.; Reg. Suppl. 287. 204r~v. (Gersei Pető János). 
582 XV századi pápák oklevelei II. 173.; Reg. Suppl. 287. 204r~v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Gersei Pető László). — Kétes a jelenléte; a szöveg sem egyértelmű. 
5 8 3 XV századi pápák oklevelei II. 256.; Reg. Suppl. 287. 204v-205r.; Csukovits E.\ Egy nagy 

utazás résztvevői i. m. 33-34. (Rédei Demeter fia Mátyás). 
584 XV századi pápák oklevelei II. 256.; Reg. Suppl. 287. 205r.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Sőregi Dénes fia Osvát). 
585 1433. júl. 20., Róma: DF 256 998. Zsigmond magyar király oklevele; Albeni Rudolf; végren-

delkezik, minden bizonnyal ott volt Rómában). 
586 XV századi pápák oklevelei II. 262.; Reg. Suppl. 287. 248v-249r.; Csukovits E.: Egy nagy 

utazás résztvevői i. m. 33-34. (Tapsonyi Antimus Miklós). 
587 XV századi pápák oklevelei II. 262.; Reg. Suppl. 287. 248v-249r.; Csukovits E.\ Egy nagy 

utazás résztvevői i. m. 33-34. (Szentmihályi István). 
588 XV századi pápák oklevelei II. 262.; Reg. Suppl. 287. 248v-249 r; Csukovits E.\ Egy nagy 

utazás résztvevői i. m. 33-34. (Haraszti Dénes). 
589 XV századi pápák oklevelei II. 262.; Reg. Suppl. 287. 248v-249r.; Csukovits E.: Egy nagy 

utazás résztvevői i. m. 33-34. (Bakolcai Zsigmond). 
590 XV századi pápák oklevelei II. 262.; Reg. Sappl. 287. 248v-249r. (Rakonucha-i Meritin Ta-

más). 
591 XV századi pápák oklevelei II. 263.; Reg. Suppl. 287. 182r-v.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Vetési Jakab fia Albert). 

1433. júl. 13. 
1433. júl. 13. 
1433. júl. 13. 
1433. júl. 13. 
1433. júl. 13. 

1433. júl. 13. 
1433. júl. 13. 
1433. júl. 13. 
1433. júl. 13. 
1433. júl. 20. 
1433. júl. 21. 
1433. júl. 21. 
1433. júl. 21. 
1433. júl. 21. 
1433. júl. 21. 
1433. júl. 21. 



1433. júl. 23. 
1433. júl. 23. 

1433. júl. 23 

1433. úl. 25. 
1433. úl. 25. 
1433. úl. 25. 
1433. úl. 25. 
1433. úl. 25. 
1433. úl. 25. 
1433. úl. 25. 
1433. úl. 25. 
1433. úl. 25. 
1433. úl. 25. 
1433. úl. 28. 
1433. úl. 28. 
1433. úl. 28. 
1433. úl. 31. 

1433. júl. 31. 
1433. aug. 3. 

Guntherus Stosch (nobilis et armiger et familiaris imperatoris)592  

Andreas Iohannis (capellanus specalis et continuus commensalis 
imperatoris)593 

Albertus Brada de Swoykols (miles et antiquus familiaris 
imperatoris)594 

Demetrius Pauli de Bakonucha (presbiter et capellanus)595 

Iohannes de Michilisberg (baro et familiaris imperatoris)596  

Petrus de Michilisberg59' 
Venceslaus de Michilisberg598  

Michael de Michilisberg599 

Georgius Czetteris (miles et continuus commensalis imperatoris)600 

Zdislaus Wik (miles)601  

Andreas Spalek de Slacma (armiger)602 

Iohannes Milczyncze de Plzna (armiger)603 

Iohannes Iohanek de Plzna (armiger)604 

Iohannes Dancz de Maczadonia6ur>  

Ladislaus Fabiani Bitzkele (miles)606  

Caspar Slick de Egra (cancellarius imperatoris)60' 
Thomas Gregorii (specialis capellanus et commensalis imperato-

ris)608 

Nicolaus de Belaw (capellanus imperatoris)609  

Demetrius Conradi (miles)610 

592 Reg. Suppl. 287. 108r~v. (bresslaui egyházmegye). 
5 9 3 XV századi pápák oklevelei II. 266.; Reg. Suppl. 287. 250v-251r.; Csukovits E.\ Egy nagy 

utazás résztvevői i. m. 33-34. (András, János fia). 
594 Reg. Suppl. 287. 243r~v. (prágai egyházmegye). — A helységnév a bejegyzésben váltakozva 

„Sweykow", illetve „Swoykow". 
595 XV századi pápák oklevelei II. 271.; Reg. Suppl. 287. 192v. (Balkonuchai Pál fia Demeter) 

— Monoszlói Csupor Ákos szolgálatában van. 
596 Reg. Suppl. 287. 242v-243r. (cseh származású). 
597 Reg. Suppl. 287. 242v-243r. (cseh származású). 
5 9 8 Reg. Suppl. 287. 242v-243r. (cseh származású). 
5 9 9 Reg. Suppl. 287. 242v-243r. (cseh származású). 
600 Reg. Suppl. 287. 243r. (bresslaui egyházmegye). 
601 Reg. Suppl. 287. 243v-244r. (prágai egyházmegye). 
602 Reg. Suppl. 287. 243v-244r. (prágai egyházmegye). 
6 0 3 Reg. Suppl. 287. 244r. (prágai egyházmegye). 
604 Reg. Suppl. 287. 244r. (prágai egyházmegye). 
605 XV századi pápák oklevelei II. 275.; Reg. Lat. 321. 276r.; Csukovits E.: Egy nagy utazás 

résztvevői i. m. 33-34. (Macedóniai Danes János). 
606 XV századi pápák oklevelei II. 276.; Csukovits E.: Egy nagy utazás résztvevői i. m. 33-34. 

(Zelnavári Bicskéié Fábián fia László). 
607 RG. V 954. sz. 
6 0 8 XV századi pápák oklevelei II. 280.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás résztvevői i. m. 33-34. 

(Tamás, Gergely fia). 
609 XV századi pápák oklevelei II. 282.; Csukovits E.: Egy nagy utazás résztvevői i. m. 33-34. 

(Bélai Miklós). 
610 XV századi pápák oklevelei II. 285.; Csukovits E.\ Egy nagy utazás résztvevői i. m. 33-34. 

(Demeter, Konrád fia). 



1433. aug. 3. 

1433. aug. 4. 
1433. aug. 6. 
1433. aug. 13. 

1433. aug. 13. 
1433. aug. 14. 
1433. aug. 26. 
1433. szept. 14. 
1434. jan. 16. 
1434. 12. 23. 
1438. jan. 25. 
1438. jan. 25. 
1438. febr. 24. 
1438. márc. 20. 
1438. ápr. 22. 
1438. ápr. 22. 
1438. nov. 4. 
1453. jan. 30. 

Guillermo Cracni de Esculo (serviens armorum et aquisitor 
stantiarum)611  

Petrus Kalde (secretarius imperatoris)612 

Brunoro della Scala (vicarius imperialist13  

Laurentius de Hedrechwar (baro et miles et senescallus imperá-
toris)614 

Iohannes Beeck (miles et antquus familiarius imperatoris)615 

Frank Georgii de Hedrehwar (nobilis et miles)616  

Leonardo Bardi de Rucellariis (miles et camerai'ius) 61 ' 
Battista Cicala (consiliarius imperatoris) 618  

Stephanus (Dalmatie et Croatie banus)619 

Dionisius de Kystarkan620 

Simon de Paloucz621 

Ladislaus de Paloucz622 

Ladislaus Pan filius Georgii filius Iohannis (miles)623  

Iohannes Kompolt de Nana{'24 

Ladislaus filius Michaeli de Kapolna625 

Stephanus filius Michaeli de Kapolna626 

Stephanus de Peren627  

Iohannes de Hwnyad628 

611 RG. V 8288. sz. 
612 Reg. Vat. 372. 202v-203r. — Többször is említik, de ezt az adatot gondolom a legbiztosabb-

nak arra nézve, hogy valóban Rómában volt a koronázási kíséret tagjaként. Zsigmond 1433. máj. 
6-án Rómában (!) kinevezte protonotáriusnak (RI X. 2. 9423. sz.), valamint 1433. máj. 29.: Reg. 
Suppl. 286. 245v-246r. (Petrus Kalde de Setterich). 

613 Camerale I. 826. 91r. 
614 XV századi pápák oklevelei II. 300. (Hédervári Lőrinc). 
615 RG. V 3965. sz. (lincolni egyházmegye; angol származású). 
616 XV századi pápák oklevelei II. 297. (Hédervári György fia Frank). 
61 ' Introitus et exitus. 390/A. 50r. — Zsigmond ugyan már ekkor nem volt Rómában, de a szö-

vegből kiderül, hogy augusztus 12. előtt a kísérethez tartozott. 
618 Camerale I. 827. 166v. 
619 DL 38 521. — Az oklevélben, amit Zsigmond király Bázelban állított ki, megemlítik, hogy 

ott volt Rómában (Frangepán István). 
620 DL 13 000. — Az oklevélben, amit Zsigmond király Pozsonyban állított ki, megemlítik, 

hogy ott volt Rómában (Kistárkányi Dénes). 
621 DL 13 151. — Az oklevélben, amit I. Albert király Budán állított ki, megemlítik, hogy ott 

volt Rómában (Pálóci Simon). 
622 DL 13 151. — Az oklevélben, amit I. Albert király Budán állított ki, megemlítik, hogy ott 

volt Rómában (Pálóci László). 
623 DL 65 906. — Az oklevélben, amit I. Albert király Budán állított ki, megemlítik, hogy ott 

volt Rómában (Hatnai János fia György fia Pan László). 
624 DL 13 160. — Az oklevélben, amit I. Albert király Budán állított ki, megemlítik, hogy ott 

volt Rómában (Nánai Kompolti János). 
625 DL 13 355. — Az oklevélben, amit I. Albert király Pozsonyban állított ki, megemlítik, hogy 

ott volt Rómában (Kápolnai Mihály fia László). 
U2Ü DL 13 355. — Az oklevélben, amit I. Albert király Pozsonyban állított ki, megemlítik, hogy 

ott volt Rómában (Kápolnai Mihály fia István). 
fi27 DL 38 655. — Az oklevélben, amit Erzsébet királyné Budán állított ki, megemlítik, hogy 

ott volt Rómában (Perényi István). 
628 DL 37 617. — Az oklevélben, amit V László király Pozsonyban állított ki, megemlítik, hogy 

ott volt Rómában (Hunyadi János). 



Több esetben nem lehet a rendelkezésre álló forrásokból biztosan megál-
lapítani, hogy az iratokban felbukkanó nevek gazdái a kíséret tagjaiként, vagy 
más okból tartózkodtak a császárral egyidőben Rómában. A személyes jelenlét-
re nem könnyű mindig egyértelmű választ adni. Zsigmond több alkalommal 
nem csak magának, hanem embereinek is szupplikált, és a szövegből nem derül 
ki, hogy ezt azért tette, mert a kiváltságot elnyerő éppen nem volt Rómában, 
vagy más, számomra ismeretlen okból.629 Csak egy példa: 1433. május 29-én a 
császár négy embernek szupplikál. Ezek: Niclas Stock (decretorum doctor et 
consiliarius), Johann Stock (magister medicine et phisicus imperatoris), Peter 
Kalde (secretai'ius) és Simon Asperius (secretarius),630 Azt gondolhatjuk, hogy 
Zsigmond mindezt azért teszi, mert az említettek nincsenek vele Rómában. En-
nek ellenére biztosan tudjuk, hogy Niclas Stock a római kíséret tagja volt, innét 
indult követként június elején Bázelbe.631 Ráadásul mind ő, mind testvére, Jo-
hann 1433. május 31-én címer-megerősítést kaptak Zsigmondtól.632 (Július 31-
én a császár újból szupplikál Stock és testvére nevében, ebben az esetben is el-
dönthetetlen, hogy már Rómában, vagy még úton volt a követséggel.)633 Hason-
ló a helyzet Peter Kaldével is, aki 1433. augusztus 4-én biztosan Rómában volt, 
sőt nagy a valószínűsége, hogy május elején is a kíséret tagjaként érkezett a vá-
rosba.634 Az egyháziak esetében gyakorlatilag eldönthetetlen, hogy Zsigmond 
kíséretében, vagy más miatt voltak éppen Rómában. Mindkét esetre egy-egy 
példa: Csetneki László budai pap származásánál fogva akár a kíséret tagja is le-
hetett volna, de a szuplikáció szövegéből ez nem derül ki.635 Rustak-i György fia 
Márk esztergomi pap viszont már eleve Rómában volt, biztosra vehetjük, hogy 
nem a császárral érkezett.636 Azoknak a személyes jelenlétét is megfontolás tár-
gyává teszem, akikről nem említik, hogy Zsigmond katonái (armiger impe-
ratoris), de az armiger kifejezés a nevük mellett áll. 

1433. máj. 29. Simonis Asperius (secretarius imperatoris)h3' 
1433. jún. 10. Nicolaus Schot (familiaris imperatoris)638 

1433. jún. 10. Iohannes de Milis (.servitor et legum doctor et advocatus imperi-
alist 

1433. jún. 22. Iohannas de Capalat (miles et magister armorum)640  

1433. júl. 2. Wilhelmus filius Iohannis de Reysinberg baronis regni Bohe-
mie (clericus)641 

629 Csak néhány példa: XV századi pápák oklevelei II. 158, 172, 181, 260-261, 265 , 268-69. 
630 Reg. Suppl. 286. 245v-246r. 
631 L. a 100. sz. jegyz-et. 
632 RI. XI. 2. 9463. sz. 
6 3 3 Reg. Suppl. 287. 196v. 
634 Reg. Vat. 372. 202v-203r. — Zsigmond 1433. máj. 6-án Rómában (!) kinevezte protonotári-

usnak, 1. RI X. 2. 9423. sz. 
635 1433. aug. 14.: XV századi pápák oklevelei II. 293. 
636 1 433. júl. 11.: in curia Romana existens — XV századi pápák oklevelei II. 171. 
637 Reg. Suppl. 286. 245v-246r. 
638 Rgg Suppl. 286. 246r. (Zsigmond szupplikál neki; lüttichi egyházmegye). 
639 Reg. Suppl. 286. 291r-v.( Zsigmond szupplikál neki; brixeni egyházmegye). 
640 RI XI. 2. 9523. sz. — Comói származású, 1. Beinhoff, G.: Die Italianer i. m. 72. 
641 Reg. Suppl. 287. 221r. — A prágai egyházmegyés klerikusról — az apja miatt — elképzelhe-

tő, hogy a kíséret tagja lehetett. 



1433. júl. 13. 
1433. júl. 16. 

1433. júl. 16. 
1433. júl. 16. 
1433. júl. 23. 
1433. júl. 26. 
1433. júl. 26. 
1433. júl. 26. 
1433. júl. 31. 

1433. aug. 3. 
1433. aug. 9. 
1433. aug. 9. 

Petermannus de Longocampo (armiger)642 

Otto di Botmer (familiarius antiquus et continuus et commensa-
lis et canonicus)6AA  

Iohannes de Soltaw (clericus)644 

Conradus de Soltaw (clericus)645 

Wilhelmus Avileni de Sweykow (armiger)646 

Ricardus (sacre teologie professor)64' 
Iohannes de Devode iunior (clericus)648 

Henricus Penworthan (clericus)649 

Georgius Reichersheimer (diaconus et familiaris imperato-
ris)650 

Felix Pechwinkel (clericus)651  

Henman Offenburg (Diener és lovag)652 

Leonardus Noffry (relator)653 

A római kíséretnek lehettek nőtagjai is. Kivételesen most a törvényes fele-
ségekre gondolok, akik csak a koronázásra érkeztek. A Romzug alatt nem hi-
szem, hogy a hites feleségek megcsodálhatták Itália szépségeit, de nem gondol-
nám, hogy néha hölgyek nem csatlakoztak a kísérethez. (A császár sem hozta el 
Borbálát.) Sajnos, a szövegből nem lehet rekonstruálni jelenlétüket, mivel kü-
lön nem szupplikálnak, hanem csak férjükkel, ami nem bizonyíték arra, hogy a 
hölgy Rómában van.654 Egy eset ismert, amikor felmerülhet a hivatalos női je-
lenlét, ő pedig nem más, mint a galambóci hős, Rozgonyi Cecília, aki, ha Arany 
Jánosra gondolunk, kizárt dolog, hogy nem kérdezte meg férjétől, hasonlóan 
1428-hoz, hogy „Hová, hová édes férjem?" És ha a csatába elkísérte, akkor ta-
lán Rómát sem szerette volna kihagyni. Egy alkalommal (1433. júl. 13.) még 
férjével (Rozgonyi László fia István) együtt szupplikál, de még ugyanazon a na-
pon (és lapon is) önállóan kér egy tatai búcsúengedélyt,655 ami, valljuk meg, 

6 4 2 XV századi pápák oklevelei II. 237.; Reg. Suppl. 287. 134v. — Semmiképpen nem magyar. 
Az „armiger" kifejezés miatt hagyom csak a kíséret tagjai között. A szövegben „Ariensis diocesis" 
van és nem „Agriensis". Véleményem szerint egy Krétán élő velencei, aki az „ad ecclesiam Sancti 
Iacobi de Longocampo in Feso" (Feso~Festo~Phaistós) szupplikál. 

6 4 3 Reg. Suppl. 287. 76r-77r. — A hildesheimi egyház kanonokja. Zsigmond szupplikál neki. A 
103r. oldalon (1433. aug. 18-án) már saját magának szupplikál, de a bejegyzésben megemlítik, hogy 
Zsigmond is támogatja. 

644 Reg. Suppl. 287. 76v-77r. (a brémai egyház dékánja; Zsigmond szupplikál neki). 
645 Reg. Suppl. 287. 76v-77r. (a hildesheimi egyház kanonokja; Zsigmond szupplikál neki). 
646 Reg. Suppl. 287. 243r_v. (Albertus Brada de Swoykols [miles et antiquus familiaris impera-

toris] testvére. Foglalkozása miatt vettem fel a listára, testvére szupplikál neki). 
647 Reg. Suppl. 287. 170v-171v. (Henrik angol király kancellárja; Zsigmond szupplikál neki). 
648 Reg. Suppl. 287. 171v-172r. (Coventry-i egyházmegye; Zsigmond szupplikál neki). 
649 Reg. Suppl. 287. 172r_v. (rossi egyházmegye; Zsigmond szupplikál neki; skót vagy ír). 
650 RG. V 2100. sz. (salzburgi egyházmegye; Zsigmond szupplikál neki). 
651 RG. V 1778. sz. (kulmi egyházmegye; Zsigmond szupplikál neki). 
652 RI XI. 2. 9590. sz. 
6 5 3 RI XI. 2. 9590. sz. 
654 Csak néhány példa: 1433. júl. 13.: Paksi Imre és felesége Erzsébet — Reg. Suppl. 127v-128r.; 

1433. júl. 13.: Sági Miklós fia Balázs és felesége, Dorottya - Reg. Suppl. 183v-184r. 
655 XV századi pápák oklevelei II. 245.; Reg. Suppl. 287. 157r-158r. 



Arany Jánosra alapozott sejtésünknél jóval biztosabb támpontot kínál jelenléte 
kérdésének megítéléséhez. 

Az általam ismert adatok alapján jól látszik, hogy Zsigmond embereinek 
döntő részét a magyarok adták. Rajtuk kívül csehek, németek, itáliaiak és talán 
angolok is voltak a császárral Rómában.656 Szeretném hangsúlyozni, hogy a kí-
séret töredékét sikerült csak rekonstruálnom, és a fenti felsorolásból csak nagy 
óvatossággal lehet bármilyen következtetést levonni. Egyrészt, mert nem isme-
rünk mindenkit, másrészt nem biztos, hogy minden tisztségviselő mellé kiírták 
a funkciót. Ráadásul a koronázás különleges alkalomnak számított, és nem ál-
líthatjuk, hogy az alább felsorolt tisztségviselők végig ott voltak Zsigmonddal a 
Romzug alatt, vagy csak 1433 tavaszán csatlakoztak a császárhoz. Ennek elle-
nére jól látszik a királyi udvar bizonyos leképezése az utazás alatt is, annak el-
lenére, hogy logikai alapon, tehát bizonyos mértékig önkényesen alakítottam ki 
a lenti szervezeti egységeket.657 A neveket olvasva az is kiderül, hogy a kíséret-
ben — érthető módon — nemcsak nemesek és azok familiárisai kaptak helyet, 
hanem a „szakemberek" is képviseltették magukat, akik elsősorban az udvar-
tartást jelentették, és legfontosabb feladatuk a császár körüli teendők ellátása, 
valamint az utazás megszervezése volt. (Természetesen a gyakorlati kivitele-
zésben mások is részt kaphattak.) Közülük, azt gondolom, a zenészeket igen-
csak megbecsülhette Zsigmond, hiszen, a nemesekhez hasonlóan, ők is szupp-
likálhattak.658 A kíséret döntő részét — amint az természetes is — a katonák 
adták, legyenek akár nemesek, avagy hivatásos zsoldosok. 1000-1500 fős had-
sereg Itáliában, akár milyen hihetetlen, már jelentős hadi potenciálnak számí-
tott, és ezért Zsigmondnak egyáltalán nem kellett szégyenkeznie kíséretének 
nagyságával és minőségével. 

„UDVAR TISZTVISELŐK" 

Brunoro della Scala (vicarius imperialis) 
Laurentius de Hedrechwar (senescallus imperatoris) 
Ladislaus Waywode de Thamasi (magister ianitorum impera-

toris) 
Sebastianus de Soliag (magister aule) 
Petrus Walrer (iudex curie et protonotarius imperialis) 
Ladislaus de Echyr (vicetavernicus imperatoris) 
Michael Orzagh de Gwth (camerarius imperatoris) 
Leonardo Bardi de Rucellariis (camerarius) 
Georgius filius Sebastiani de Bakolcza (aulicus imperatoris) 
Georgius filius Ladislai de Dengelek (aulicus specialis impe-

ratoris) 
Iohann' von Mausdorff (Herold) 

656 Az angolokra 1. a 410. sz. jegyz-et. 
65 ' A nevek mellé nem írok jegyzetszámot, hiszen a tanulmányban mindegyikük említve volt 

már. 
658 1433. júl. 13.: Reg. Suppl. 287. 36v-37r. 



Heinrich Richart von Herssel (Trabanten) 
Henman Offenburg (Diener és Ritter) 

„KANCELLÁRIA" 

Kaspar Slick (cancellarius imperatoris) 
Mathias (uicecancellarius imperatoris) 
Jacob von Sirck (protonótárius apostolicus) 
Gregorius Iohannis Nempcii {protonotarius imperatoris) 
Stephanus natus Basonis de Byk (protonotarius imperatoris) 
íohannes de Milis (aduocatus imperialis) 
Wenzel von Bochow (nótárius) 
Leonardus Noffry (relator) 
Marquart Brisacher (registrator) 

„TANÁCSOSOK" 

Ladislaus de Chapi (secretarius imperatoris) 
Simon Asperius (secretarius) 
Peter Kalde (secretarius imperatoris) 
Battista Cicala (consiliarius imperatoris) 
Niclas Stock (consiliarius) 

„KÁPOLNA" 

Andreas Iohannis (capellanus specalis imperatoris) 
Thomas Gregorii (specialis capellanus imperatoris) 
Nicolaus de Belaw (capellanus imperatoris) 

„SZAKEMBEREK" 

Iohann Stock (magister medicine et phisicus imperatoris) 
íohannes de Plzna (ciroicus imperatoris) 
Blasius Michaelis de Zakachy (magister coquine imperatoris) 
Benedictus de Sanctomartino (claviger imperatoris) 
Iacobus de Brunna (magister carpentariorum imperatoris) 
Guillermo Cracni de Esculo (seruiens armorum et aquisitor 

stantiarum) 
íohannes Kaplatowsky 0magister armorum camere imperatoris) 
íohannes de Capalat (magister armorum) 
Hanischus (caballarius imperatoris) 
Simon (vicesartor imperialis) 
Otto Taler (calciator imperatoris) 
Zenészek 



Mennyibe került a pápai udvarnak a koronázás? Biztosak lehetünk ab-
ban, hogy alaposan a kincstár mélyére kellett nyúlnia IV Jenőnek, hogy a csá-
szár igényeinek eleget tegyen. Az alábbi táblázatból kiderül, hogy Zsigmond 
mennyi pénzt kapott a pápától. Az alább közölt listából jól látszik, hogy a csá-
szár már Rómába érkezése előtt jelentős pénzeket kapott. Az általam ismert 
adatok szerint Zsigmondnak összesen 17 972 forintot utaltak át a római tartóz-
kodás alatt. Ez az összeg erősen közelít a Johann Nikiosdorf regensburgi pré-
post révén ismert adathoz. Tőle tudjuk, hogy Zsigmond minden hónapban 5 
ezer dukátot kapott a pápai kamarából.659 

ZSIGMOND CSÁSZÁR660 

1433. ápr. 22. Jacob von Sirck (protonotarius apostolicus) 
1433. máj. 5. Jacob von Sirck 
1433. máj. 14. Jacob von Sirck 
1433. máj. 18. Jacob von Sirck 
Összesen: 

1433. jún. 25. Tallóci Matkó (comes) 
1433. júl. 1. Tommaso Melanesi (mercator Fiorentinus) 
1433. júl. 19. Tommaso Melanesi 
1433. júl. 19. Tallóci Matkó 
1433. júl. 25. Tallóci Matkó 

4000 fl.661 

2000 fl.662 

500 fl.663 

2000 fl.664 

8500 fl.665 

1500 fl.666 

500 fl.667 

1000 fl.668 

1500 fl.669 

1500 fl.670 

659 1433. máj. 21. (Róma): DRTA X. 493 sz. 
660 A dátumok után a nevek azt jelentik, hogy ki vette fel a pénzt Zsigmond nevében. 
661 Hatezer forintból utalták el első részletként, 1. Introitus et exitus. 390. 89v. (a 393. 85v. ol-

dalon megismétlik a bejegyzést). — Camerale I. 827. 147r. oldalon az 1433-as év alatt (napi dátum 
nélkül), szintén megtalálható az adat. 

662 Camerale I. 827. 151v. — 1433. máj. 12-én egy másik helyen azt írják, hogy Jacob von 
Sircknek kifizettek 2000 forintot (Introitus et exitus. 390. 91r. [a 393. 87r. oldalon megismétlik a 
bejegyzést]). Mivel azt gondolom, ugyanarról az összegről van szó, nem számolom bele a Zsigmond-
nak adott pénzekbe. 

6 6 3 Camerale I. 827. 15 l r . 
664 Camerale I. 827. 151v. — 1433. máj. 22-én egy másik helyen azt írják, hogy Jacob von 

Sircknek kifizettek 2500 forintot (Introitus et exitus. 390. 91v.). Először 2 ezer, majd újabb 500 fo-
rint (a 393. 87v. oldalon megismétlik a két bejegyzést). Mivel azt gondolom, ugyanarról az összegről 
van szó, nem számolom bele a Zsigmondnak adott pénzekbe. 

665 A Rómába érkezés előtt. Ezek a pénzek már a római tartózkodás fedezését szolgálták. 
666 Camerale I. 827. 156r. 
667 Camerale I. 827. 156v. — Ugyan ezen a napon, ugyan ezzel az összeggel van egy másik be-

jegyzés is, sajnos nem írják oda, hogy a pénz kin keresztül megy Zsigmondnak (Introitus et exitus. 
394. 80r. [a 395. 30r. és a 396. 27r. oldalakon megismétlik a bejegyzést]). Azt gondolom, ugyanaróől 
az összegről van szó, nem számolom bele a Zsigmondnak adott pénzekbe. 

668 Introitus et exitus. 394. 80v. (a 395. 30v. és a 396. 27v. oldalakon megismétlik a bejegyzést), 
valamint: Camerale I. 827. 159v. 

669 Introitus et exitus. 394. 80v. (a 395. 30v. és a 396. 27v. oldalakon megismétlik a bejegyzést. 
A 395. kötetben júl. 18-i dátummal.) 

670 Camerale I. 827. 158v -159r. 



1433. júl. 26. Tallóci Matkó vagy Tommaso Melanesi 1212 fi.671 

1433. júl. 30. Tallóci Matkó 130 fl.672 

1433. aug. 4. Tommaso Melanesi 230 fl673 

1433. aug. 7. Tallóci Matkó vagy Tommaso Melanesi 1000 fl.674 

1433. aug. 12. Leonardo Bárdi de Rucellariis (miles et camerarius) 900 fl.675 

Összesen: ' 9472 fl.676 

Miután a császár elhagyta Rómát, még egy 500 forintos kifizetésre van 
adatom, Tommaso Melanesin keresztül, 1433. augusztus 29-én.677 Zsigmond 
mellett a pápai kamarából még hárman kaptak kisebb összegeket. 

JACOB VON SIRCK 

1433. máj. 20. 200 fl.678 

SCHLIK GÁSPÁR 

1433. máj. 18. Jacob von Sirck (protonotarius apostolicus) 200 fl.679 

1433. júl. 28. Cosimo e Laurenzio Medici (mercatores Fiorentinos) 200 fl.680 

1433. szept. 29. (Nem adnak nevet.) 25 fl.681 

BATTISTA CICALA 

1433. szept. 14. 133 fl.682 

Érdekességként csak egy adat, tudva, hogy a két eseményt több okból is 
nehéz összehasonlítani. A pápai számadáskönyvek egyik bejegyzése arra utal, 
hogy IV Jenőnek 3520 forintot és 36 solidust utaltak ki a koronázására (1431. 

6 7 1 1433. júl. 26.: Introitus et exitus. 394. 80v. (a 395. 30v. és a 396. 27v. oldalakon megismétlik 
a bejegyzést), valamint: Camerale I. 826. 89v. és 827. 159v. 

672 Camerale I. 826. 90r. 
6 7 3 Introitus et exitus. 394. 81v. (a 395. 31v. és a 396. 28v. oldalakon megismétlik a bejegyzést), 

valamint: Camerale I. 827. 161v. 
674 Introitus et exitus. 394. 81v. (a 395. 31r. és a 396. 28v. oldalakon megismétlik a bejegyzést), 

valamint: Camerale I. 827. 161r. 
675 1433. aug. 26.: Introitus et exitus. 392/A. 50r. — A bejegyzés szerint aug. 12-ig ennyi pénzt 

vett fel rajta keresztül Zsigmond. Az összeget megismétlik a Camerale I. 827. 162r. oldalán aug. 
12-i dátummal. A pénz felvevője is megegyezik. A 162v. oldalon ugyanazon a napon, ugyanazon 
összeggel, ugyanazzal a felvevővel találunk egy újabb bejegyzést. Azt gondolom, ugyanarról az 
összegről van szó, nem számolom bele a Zsigmondnak adott pénzekbe. 

676 a római tartózkodás alatt. 
677 Introitus et exitus. 394. 82r. (a 395. 32r. és a 396. 29r. oldalakon megismétlik a bejegyzést). 
6 7 8 Introitus et exitus. 390. 91r. (a 393. 87r. oldalon megismétlik a bejegyzést). 
6 7 9 Camerale I. 827. 15 l r. 
680 Camerale I. 827. 159v. 
681 Egy aranybulla kiállítása fejében kapja, 1. Introitus et exitus. 394. 84r. (a 395. 34r. és a 396. 

31r. oldalakon megismétlik a bejegyzést). 
682 Introitus et exitus. 394. 85v. (a 395. 35r. és a 396. 32r. oldalakon megismétlik a bejegyzést), 

valamint: Camerale I. 827. 166v. 



márc. 11.) és az azt követő egy évre.683 Természetesen Zsigmond más anyagi 
forrásokat is mozgósított, hogy a koronázás során felmerülő költségeket fedez-
ni tudja. Csak egy példa: Szomszédvári Cernin Hennig és Kusssow-i Just, akik 
a kíséret tagjai voltak, 4 ezer aranyat adtak a királynak, aki a fenti összeg fejé-
ben Cserép várát adta a két cseh katonának. Az oklevélben arra is kitérnek, 
hogy mire kellett a pénz: többek között a császárkoronázásra.684 Zsigmond a kí-
séretében tartózkodó Frangepán Istvántól is kért kölcsön. Az oklevélből kide-
rül, hogy Frangepánnak az itáliai és a németországi kíséret tagjaként jelentős 
kiadásai voltak. Ez azt jelentette, hogy Zsigmond helyett fizetett számos alka-
lommal. Ennek a 3 ezer forintnak a fejében zálogbirtokokat kapott.685 Minden 
bizonnyal a római költségek fedezésére fordították azokat az aranyakat is, ame-
lyeket a privilégiumok kiállítása fejében kellett a kancelláriának befizetni.686 

Roppant tanúságos Johann Nikiosdorf regensburgi prépost levele, amit 1433. 
július 12-én írt Rómában. Arra panaszkodott, hogy el kell hagynia a várost, mi-
vel nem tud magának pénzt szerezni, hiszen a bankárok a pénzüket egy pápai 
rendelet értelmében, IV Jenőnek adják.687 Ismerünk egy olyan adatot is, amely 
szerint Velence megígérte, hogy az áprilisi segélypénz (3 ezer dukát) harmadát 
a Köztársaság fedezné abban az esetben, ha a második részt a pápa, míg a ma-
radékot Firenze fizetné ki. A toszkán város azonban nemet mondott a felvetés-
re.688 Ennek ellenére Velence sem maradt ki a „befizetők" sorából. Követe útján 
az áprilisi támogatás összegét, 2 ezer forintot, á tutal ta a pápai kamarába.689 

Ugyancsak a Köztársaság adott IV Jenőnek 3334 forintot, 16 solidust és 8 dé-
nárt a következő két hónapi költségre. A két bejegyzésből az is kiderül, hogy Ve-
lence a „támogatás"-t, arra és azért adta, mert a császár a pápai állam területén 
tartózkodik.690 A sienai levéltárban megmaradt adatokból kiderül, hogy a pápa 
ettől a várostól is vett fel pénzeket, hogy Zsigmond költségeit fedezze: június 
hóra 2500 forintot kapott.691 A császár a birodalmi városoktól is szedett be 
pénzt Romzugdienst ürügyén. Köln, Strasbourg, Basel, Worms és Speier 9800 
rajnai forintot, míg Augsburg 206 magyar forintot fizetett. Mainztól Zsigmond 
ezer forintot kapott.692 Hatalmas pénzekről van szó, de ha arra gondolunk, 

683 14 32. szept. 22.: pro expensis coronationis prefati domini nostri pape usque in primo anno 
sui pontifícatus —Introitus et exitus. 390. 74v. (a bejegyzést a 393. 71r. oldalon megismétlik). 

684 1441. márc. 15, Komárom: DL 63 233. (Erzsébet királyné oklevele). 
685 1434. jan. 16, Bázel: DL 38 521. 
686 Nürnberg városa páldául 22 oklevél kiállítása fejében — ezek közül nyolcat aranybullával 

láttak el — 600 dukátot a kancelláriának, 200 dukátot az arany fejében, 40 dukátot az aranymű-
vesnek, és 50 dukátot a kancelláriai tisztviselőknek fizetett ki, 1. 1433. máj. 3 1 , Róma: RI. XI. 2. 
9436. sz. 

687 DRTA X. 846. 
688 DRTA X. 716. 
689 1433. aug. 5.: pro subventione expensarum, quas dominus camerarius fecit pro Sigismondo 

Romanorum imperatoris in terris ecclesie existente, pro prima solutione mensis április — RG. V 
8288. sz. 

690 14 3 3. júl. 28.: pro subventione expensarum, quas dominus camerarius fecit pro Sigismondo 
Romanorum imperatoris in terris ecclesie existent — RG. V 8288. sz. 

691 DRTA X. 716, 717. 
692 14 3 3. nov. 30, Basel: Zsigmond király 63 forintos elmaradás befizetését sürgeti — DRTA 

X. 179. sz.; 1434. febr. 25 , Basel: uo. 180. sz. (Zsigmond király oklevele). 



hogy mennyi embert és állatot kellett eltartani, nem beszélve a császár és szű-
kebb kíséretének igényeiről, azonnal megértjük Zsigmond pénzügyi tranzakci-
óit. A kifejezetten a koronázásra fordított összegeket nem ismerjük, csak né-
hány alkalommal különböztetik meg a számadáskönyvekben a jeles eseményre 
kifizetett pénzeket az egyéb kiadásoktól. A valós költségek beolvadtak más té-
telekbe, ezért nem tudom sajnos megállapítani, hogy a segélyeken túl, mibe is 
került a pápai udvarnak Zsigmond koronázása. Egy biztos: annál a 20 forint és 
48 bologninónál azért többet fizettek ki, mint amiről tudomásunk van.693 A ki-
adásokat növelte az a 26 forint is, amit Laurentio Benedicti, aki a római régiók 
vezetőinek a fejeként (prior capitum regionum Alme Urbis) a saját és a többi 
kerületi vezető nevében kapott a pápai kamarától azért, mert egy lovat a koro-
názáskor IV Jenőnek átadtak.694 Még két adatunk van a pápai kincstár iratai-
ban, amelyek kifejezetten arra utalnak, hogy a kiadási tételek Zsigmond római 
tartózkodásnak fedezésére szolgáltak. Ezek együttes összege 36 forint, 36 bo-
lognino, valamint 446 forint és 41 bolognino.695 

Zsigmond római napjai 1433. augusztus 13-án értek véget. Egyes adatok 
szerint július elején azt gondolták Rómában, hogy a császár már július végén el-
hagyja a várost Perugia felé vonulva.696 Miért várt Zsigmond augusztus közepé-
ig? Talán, mert a kíséretében sokan megbetegedtek. Többek között Kaspar 
Schliket is leverte a láz a lábáról.697 Ezt erősíti meg Antonio Petrucci sienai kö-
vet levele is augusztus 4-én. O azt írta, hogy Tallóci Matkó, messer Battista 
(Cicala) és Schlik mellett még sokan megbetegedtek.698 A járvány okát nem tud-
juk. Okozhatta az időjárás, az étkezés, a fáradság vagy bármilyen betegség. Azt 
gondolom, hogy a várakozás csak arra volt jó, hogy sürgesse az indulást, mivel a 
császár számos lovagja és kísérője is meghalt a városban.699 Minden bizonnyal 
az is közrejátszott a döntésben, hogy Niccolö Fortebraccio zsoldosvezér, aki 
nem olyan rég még IV Jenő szolgálatában, Zsigmond kíséretének az űtját bizto-
sította, katonáival Róma ellen vonult, és augusztus 6. előtt már Sutrinál állo-
másozott. Campania felől szintén veszély fenyegette a pápai államot.700 

(Fortebraccio augusztus 25-én valóban megdúlta Rómát és több hidat is elfog-

693 1 433. júl. 28.: pro rebus necessariis in coronatione imperiis — Camerale I. 826. 99v-100r. — 
Az összeget különböző tételek teszik ki. A „thalamus"-hoz szükséges faanyagok, szögek, gyapjúszö-
vetek, de vesznek a hordszékéhez (portatura) is anyagot. A mesterek bérét is ebben a tételben 
számolják el. 

694 1 4 33. jún. 14.: pro equo, quem dicti capita regionum habuerunt a sanctissimo domino 
nostro in die coronationis serenissimi principis domini imperatoris et quem prefati capita regio-
num eidem sanctissimo domino nostro presentarunt — Camerale I. 826. 85r. 

695 143 3. okt. 10.: Camerale I. 826. 98r"v., 98v-99r. — Az utóbbi tételt részletezik is: gyapjúszö-
vegek, posztók, kötelek, szögek, bőrök stb. 

696 1433. júl. 12.: DRTA X. 510. sz. (Johann Nikiosdorf regensburgi prépost levele). Ezt erősíti 
az is, hogy Rietiben már 1433. aug. 6-án úgy tudták, a császár ezer katonájával a városba fog érkez-
ni (Archivio di Stato di Rieti. Archivio Comunale Antico. Libro di riformanze 22. 94v. és 95v. 

697 1433. aug. 6. és 1433. szept. 4.: DRTA X. 846. (Johann Nikiosdorf comes palatínus okleve-
lei; aug. l-jétől már ezt a címet használja). 

698 DRTA X. 846. 
699 1433. aug. 6., Róma: dem Romeschen konige sint feil ritter unde knechte irstorben zu 

Rome — DRTA X. 511. sz. (Johann Nikiosdorf comes palatínus oklevele). 
700 1433. aug. 6., Róma: DRTA X. 511. sz. (Johann Nikiosdorf comes palatínus oklevele). 



lait.)701 Mindenesetre Johann Nikiosdorf augusztus 6-án már úgy tudta, hogy a 
császár a hónap tizedik napján, vagy kicsit korábban fogja elhagyni Rómát.702 

Erre azonban csak augusztus 13-én került sor. Ezen a napon Zsigmond a Szent 
Péter bazilikának ahhoz a kápolnájához ment, ahol Veronika kendőjét őrizték. 
Ezután megérkezett IV Jenő a palotájából. A császár a pápa elé ment a székes-
egyház lépcsőjéig, majd együtt vonultak a kápolnába, ahol a kendőt bemutat ták 
nekik. Ezután kimentek, és a lépcsőnél megtörtént a búcsú is. A Castel San 
Angelo hídján Zsigmond még lovaggá ütöt t néhány embert, majd a Porta 
Pincianán keresztül, a via Sallarián elindult Monterotondo felé.703 

Zsigmond azok közé tartozott, akik apjukat sokban példaképnek tekintet-
ték. Szerencsés volt, hiszen IV Károlyt nem csak „hivatásában" (német-római 
császár), hanem a császári cím legfontosabb külsőségében (pápai koronázás) is 
követni tudta. Azt gondolom, méltán lehetett elégedett, amikor visszagondolt a 
római napokra. 

THE CORONATION OF SIGISMUND IN ROME 

by Péter E. Kovács 
(Summary) 

An old dream of Sigismund of Luxemburg was finally realised when on 31 May 1433 he was 
crowned as emperor of te Roman Empire. The solemn act was preceded by several months of 
diplomatic negotiations, for the relationship between Sigismund and pope Eugene IV had seriously 
deteriorated after the convocation of the council of Basel. Yet by the spring of 1433 a compromise 
had been attained. Sigismund and his entourage entered the Eternal City on 21 May by the gate at 
the monument of emperor Hadrian. According to Vasari, the canopy used then was made by Donatel-
lo, but hitherto I have found no other source to confirm his statement. Nor did the scrutiny of the 
papal registers yield any result; the name of the artist does not occur in the list of expenditures in 
the spring of 1433, although it is certain that the entry and reception of the future emperor were 
carefully planned ahead. The coronation itself took place on 31 May, and its most authentic source 
seems to be the ordo which was probably used on this occasion. After the ceremony pope Eugene IV 
and the emperor preceded to the Castel Sant Angelo, then the pope returned to the Vatican, whereas 
Sigismund, in priestly ornate and with the mitre on his head, rode to the Lateran. What was in his 
head after the ceremony? We can only guess that he was thinking of his father, Charles IV and felt 
satisfaction at his success after 23 years of expectation. Yet he did not much bother with nostalgia. 
He wanted the news to spread as quickly as possible, so as early as 2 June he sent a letter to bishop 
John of Chur, envoy of the council of Basel, as well as to several imperial cities. Delegations arrived 
for the splendid festivities both from Italy and the Empire. The greatest came from Nuremberg, 
where the imperial jewellery was preserved. Yet we know relatively little about the activities of the 
emperor during his stay in Rome. It seems certain that he was guided in the city by Leonardo 
Ciriaco Pizzicolli de Ancona. The humanist-collector complained to the emperor about the der-
eliction of the monuments of ancient Rome. Sigismund must have received a good number of gifts. 
The city of Ragusa sent 16 silver cups, 8 bowls, 2 chalices and 2 glasses. We also know that two 
pictures painted by Pisanello for the pope (the Virgin Mary and Saint Jerome) were offered to 
Sigismund. Yet most of his time in Rome was consumed by affairs of government and politics. The 
most important result was apparently the successful termination of the negotiations with Venice. 
These had began as early as the winter of 1432, and on 8 June 1433 the charter which prolonged the 

701 Inghirami 48. — Hasonlóan: Infessura 30. és Memoriale 87. 
702 1433. aug. 6., Róma: DRTA X. 511. (Johann Nikiosdorf comes palatínus oklevele). 
703 inghirami 48. — A lovaggá ütésekről erre a napra vonatkozóan nem találtam oklevelet. 

Azt, hogy Zsigmond és kísérete a Via Sallárián hagyta el Rómát, más forrásból is tudjuk, 1. Memoriale 87. 



truce for five years was issued in Rome. An important role in the course of the negotiations was 
played by pope Eugene IV himself. The Republic seems to have paid a lot of money for those who 
mediated between the parties. Of course the imperial administration dealt with other affairs too 
during its stay in Rome. It is more difficult to establish the exact number of the imperial entourage. 
The sources generally speak about 1000 to 1500 people. The number of the Hungarian followers was 
estimated upon the basis of the supplicationes handed into the various papal offices. Yet both the 
published abstracts and the original volumes furnished further names. Fortunately, the volumes of 
the Repertórium Germanicum relating to the age of Eugene IV have already been published. The 
relevant volumes of the Deutsche Reichstagakten and the Regesta Imperii offer further important 
information upon the problem of numbers. What seems certain is that the entourage was made up 
mostly of Hungarians. But Bohemians, Germans, Italians and Englishmen also accompanied Sigismund 
to Rome. It should be emphasised, however, that only a fraction of the imperial entourage could be 
reconstructed, and the list is accordingly unfit for any general conclusion. Moreover, since the 
coronation was a unique act, we can never know whether a given individual accompanied Sigismund 
during the entire Romzug or only joined him for the ceremony in the spring of 1433. And finally, 
what were the costs that the papal court had to meet on this occasion? It is certain that the pope had 
to spend a lot in order to meet the emperor's expectations. During his stay in Rome Sigismund 
seems to have received altogether 17 972 florins from the papal treasuiy. The Roman days ended on 
13 August 1433. Sigismund was one of those rulers who looked upon their father for a model. In this 
respect he was fortunate, for he was able to follow in the footsteps of Charles IV as regards both his 
„profession" (Roman emperor) and its principal attribute (coronation in Rome). We have every 
reason to believe that he was really content when reflecting upon his sojourn in the Eternal City. 



\ 



KÖZLEMÉNYEK 

Thoroczkay Gábor 

SZENT ISTVÁN OKLEVELEIRŐL* 

Jelen tanulmány megírását elsősorban egyetemi oktatói feladataim miatt 
határoztam el. Közel másfél évtizede tanítok Árpád-kori forrásismeretet a bu-
dapesti tudományegyetemen, ahol a törvények mellett az oklevelekkel is foglal-
kozom. A l i . század közepétől a 12. század végéig terjedő időszakot két mesteri 
tanulmány alapján kiválóan be lehet mutatni,1 de Szent István király korának 
(1000-1038) diplomatikai gyakorlatához, az államalapító nevéhez kapcsolt tíz 
teljes oklevélszöveghez összefoglaló jelleggel csak Szentpétery Imre 1938-ban 
megjelent, sok kérdésben már meghaladott, nagyszabású dolgozatát lehet fel-
használni,2 a Györffy György és munkatársai által kiadott, 1992-ben megjelent 
Diplomata Hungáriáé Antiquissima I. kötetében olvasható latin nyelvű kom-
mentáranyag pedig az egyetemi hallgatók latin nyelvismeretének hiánya miatt 
nem alkalmazható a felsőfokú oktatásban. Kétség nem fér hozzá, hogy egy 
ilyen tematikájú cikk elkészítésére a legméltóbb személy a már majdnem tíz 
éve elhunyt Györffy György akadémikus, az akadémiai Történettudományi In-
tézet egykori vezető kutatója lett volna, de ő sajnos pályafutása záró szakaszá-
ban már nem vállalkozott egy összefoglaló oklevéltani tanulmány megírására. 
Az általa és más szakemberek által kiadott oklevélgyűjtemény lassan két évti-
zede jelent meg, és azóta magyarországi és külföldi kutatók is foglalkoztak az 
államalapítás-kori oklevelekkel, így az ő eredményeiket is be kell építeni a té-
mával foglalkozó, összefoglaló igényű dolgozatba. Célom tehát a következő: az 
egyes oklevelekre vonatkozó fontosabb információk összefoglalása után mind-
egyiknél historiográfiai áttekintést adni az 1938 óta (olykor az e dátum előtt) 
megfogalmazott állásfoglalásokról, illetve összegezni-továbbgondolni a vonat-
kozó újabb kutatásokat. 

* A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. 
1 Kumomvitz L. Bernát: A középkon magyar „magánjogi" írásbeliség első korszaka (XI-XII. század). 

Századok 97. (1963) 1-31.; Kubinyi András-. Királyi kancellária és udvari kápolna Magyarországon a 
XII. században. In: Uő: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon. 
(METEM-könyvek 22.) Bp. 1999. 7-67. (Első megjelenése: Levéltári Közlemények 46. [1975] 59-121.). 
Egy újabb, az egész Árpád-korra kiválóan használható, nagyívű áttekintést 1. Solymosi László: Az 
írásbeliség fejlődése az Árpád-korban. In: Uő: írásbeliség és társadalom az Árpád-korban. (Diplomati-
kai és pecséttani tanulmányok). Bp. 2006. 193-215. 

2 Szentpétery Imre: Szent István király oklevelei. In: Emlékkönyv Szent István király halálá-
nak kilencszázadik évfordulóján I—III. Szerk. Serédi Jusztinián. Bp. 1938. II. 133-202. 



1. Veszprémvölgyi oklevél 
A görög nyelvű, keltezetlen diploma Könyves Kálmán király (1095-1116) 

1109. évi ítéletlevelében3 maradt fenn, ahol a görög szöveg u tán annak latin 
megújítását olvashatjuk, amelyben leírják azokat az okokat is, amelyek az ere-
deti görög oklevél lemásolásához vezettek (az eredeti felnyitásakor elvesztette 
a hitelességét, minden bizonnyal a pecsét megsemmisülése miatt). A görög szö-
vegnek és a megújító oklevélnek van egy 13. század végén hamisított másodpél-
dánya is, ahová áthelyezték az eredeti renovációs oklevél Kálmán-féle pecsétjét. 
A diploma szerint a keresztény István, egész Magyarország királya Veszprém-
ben az Istenanya tiszteletére érseki apácamonostort létesített családja lelki üd-
véért, azt — Balaton-parti, Balaton-felvidéki és más helyeken fekvő — 9 falu-
val, azokhoz tartozó szolgálónépekkel (szántó és lovas szolgákkal, halászokkal, 
révészekkel, ácsokkal), révvel, vásárvámmal látja el, majd távozásra szólítja fel 
azokat, akik nem akarnak a monostor fennhatósága alatt élni, végül pedig 
átokkal fenyegeti meg az adomány megsértőit.4 

A két példányban is rendelkezésre álló görög nyelvű oklevél és latin meg-
újítása körüli alapvető problémák a 20. század első harmadában tisztázódtak, 
jórészt Gyomlay Gyula és Hóman Bálint kutatásai folytán. Régebben a 13. szá-
zadi interpolációkkal terhes, Kálmán király pecsétjét tartalmazó példányt (Or-
szágos Levéltári példány = OP) tartották hitelesnek, de görög szövegének elemzé-
se után bebizonyosodott hamisítvány mivolta, és azóta az eredeti oklevél (Nem-
zeti Múzeumi példány = MP) képezi a kutatás tárgyát. Kimutatták, hogy a gö-
rög szöveg írója a bizánci magánoklevelek mintájára készítette azt el. (Téves-
nek bizonyult az a Czebe Gyula által kifejtett elképzelés, miszerint Kálmán ide-
jében készült volna egy dél-itáliai vagy szicíliai scriptor munkájának eredmé-
nyeképpen).5 Az 1930-as évek végén Szentpétery Imre, az oklevéltan budapesti 
professzora Sarolt özvegy fejedelemasszonyhoz kötötte és 1001 tájára tet te a 
görög oklevél, valamint az apácamonostor keletkezését,6 Moravcsik Gyula, a 
bizantinológia professzora pedig Imre herceg (f 1031) kései forrásokból ismert 
bizánci házasságával hozta kapcsolatba. (Ez a teória egyébként már a 19. szá-

3 E minősítésre 1. Kumorovitz L. Bernát: Kálmán király 1109. évi veszprémvölgyi „ítéletleve-
le". In: Tanulmányok Veszprém megye múltjából. Szerk. Kredics László. (Veszprém Megyei Levéltár 
kiadványai 3.) Veszprém 1984. 5-15. 

4 A görög oklevél és az 1109. évi latin nyelvű renováció Moravcsik Gyula által készített kriti-
kai kiadását 1. Diplomata Hungáriáé Antiquissima (accedunt epistolae et acta ad históriám Hun-
gáriáé pertinentia). Edendo operi praefuit Georgius Györffy, adiuverunt Johannes Baptista Borsa et 
alii. I. (1000-1131). Bp. 1992. (a továbbiakban: DHA I.) 85. (13. sz.), 366-367. (136/1. sz.). Betűhű ki-
adása: Chartae Antiquissimae Hungáriáé ab anno 1001 usque ad annum 1196. Comp. Georgius 
Györffy. Bp. 1994. (a továbbiakban: ChAH) 31-33. (7. sz.) = Árpád-kori oklevelek. Főszerk. Györffy 
György, Bp. 1997. (a továbbiakban: Árpád-kori oklevelek) 35-37. (7. sz.). A 13. századi interpolált ok-
levél kritikai kiadása: DHA I. 378-380. (136/11. sz.). Betűhű kiadása: ChAH 34-35. (8. sz.) = Ár-
pád-kori oklevelek 38-39. (8. sz.). A két 1109. évi — a hiteles, valamint az interpolált — oklevél ere-
deti méretű fotómásolata: ChAH 7., illetve 8. sz. fényképe. A görög oklevél Moravcsik Gyulától szár-
mazó magyar fordítását legújabban 1. Olajos Teréz bevezetőjével és jegyzeteivel: Az államalapítás ko-
rának írott forrásai. Szerk. Kristó Gyula. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 15.) Szeged 1999. (a 
továbbiakban: AKIF) 115-119. Az 1109. évi latin nyelvű renováció magyar fordítása Érszegi Géza 
munkája, 1. Érszegi Géza: Szent István görög nyelvű okleveléről. Levéltári Szemle 38. (1988: 3. sz.) 
3-13. (különösen: 8-9.). 

5 A kutatástörténetre röviden 1. Györffy György kommentárját: DHA I. 83. 
6 Szentpétery /.: Szent István i. m. 185-198. 



zad elején is felmerült hazai történetíróknál). Nézete szerint 1010 után került 
Magyarországra egy görög hercegnő a trónörökös jegyeséül, az ő számára épül-
hetett a zárda, és ekkor adhatták ki az alapítólevelet.7 

Az 1945 utáni magyar középkorkutatásban Györffy György foglalkozott össze-
foglaló igénnyel a veszprémvölgyi oklevéllel az államalapítóról írott, 1977-ben meg-
jelent nagyszabású monográfiájában. Moravcsikhoz hasonlóan ő is Imre herceg gö-
rög feleségével hozta kapcsolatba a zárdaalapítást, ennek megtörténtét viszont 
1018 utánra helyezte.8 Érszegi Géza, a Magyar Országos Levéltár diplomatikai 
gyűjteményének akkori vezetője jó tíz évvel később szintén összefoglalta a diploma 
problémáit, nagyon feltételesen a bizánci hercegnő személyét is megpróbálva azo-
nosítani. Véleménye szerint esetleg VIII. Konstantinos császár (1025-1028) legki-
sebb leánya, Theodora lehetett a magyar trónörökös hitvestársa.9 Vajay Szabolcs, 
Svájcban élő magyar medievista Argyros III. Romanos császár (1028-1034) — 
uralkodása előtti házasságából származó — valamelyik leánygyermekét is számí-
tásba veendőnek gondolta. A zárda és az oklevél keletkezését így Györffy datálásá-
nál jó tíz évvel későbbre, 1029-1031 tájára tette.10 

A II. világháború utáni hazai kutatásban hol erősebben, hol gyengébben je-
len van egy másik, egyébként már korábban megjelent álláspont is a veszprém-
völgyi zárda és az alapítólevél keltezésével kapcsolatban. 1929-ben Melich János, 
a neves szlavista professzor vetette fel, hogy az apácamonostort még Géza feje-
delem hitvese, az ortodox keresztény Sarolt alapíthatta, és fia, István király 
adományozta meg. Ez az álláspont a diploma görög nyelvűségét Sarolt vallási 
hovatartozásával magyarázta.11 1946-ban Balogh Albin bencés történész egy is-
meretlen görög papban vélte meghatározni a zárda alapítóját, és az oklevél ke-
letkezését 997 előttre helyezte. Érvelése szerint néhány korabeli kútfő azt állít-
ja, hogy Géza keresztény neve is István volt, más források pedig a király címmel 
illették. így ő lehet a diplomában említett „István király". Az államalapító ural-
kodó idejében viszont már nem görög apácák lakták a veszprémvölgyi monos-
tort.12 A Géza-kori datáláshoz a nagyfejedelem pénzverését állítva csatlakozott 
László Gyula régészprofesszor is.13 Komjáthy Miklós, az Országos Levéltár egy-
kori munkatársa szerint a 980-as évek végén alapíthatta Géza Veszprémvölgyet 
Bulgáriából elűzött leánya, annak fia, illetve Sarolt számára.14 Gutheil Jenő ka-

7 Moravcsik Gyula: Görög nyelvű monostorok Szent István korában. In: Emlékkönyv Szent 
István i. m. I. 387-422. (különösen: 412-418.). 

8 Györffy György: István király és műve. Bp. 1977. 241., 243, 276, 321-323, 333, 464, 
494-495. 

9 Érszegi G. : Szent István görög nyelvű i. m. L. még Uő: A veszprémvölgyi alapítólevél. In: Vá-
laszúton. Pogányság-kereszténység, Kelet-Nyugat. Konferencia a X-Xl. század kérdéseiről. Szerk. 
Kredics László. Veszprém 2000. 159-175. 

10 Vajay Szabolcs: Veszprémvölgy és alapítói. Levéltári Szemle 38. (1988: 4. sz.) 20-24. 
11 Melich János: A honfoglaláskori Magyarország. (A magyar nyelvtudomány kézikönyve 1/6.) 

Bp. 1925-1929. 39. 
12 Balogh Albin: A veszprémvölgyi görög monostor alapítása. (A legrégibb magyarországi okle-

vél). Regnum 6. (1944-1946) 21-30. 
13 László Gyula: A magyar pénzverés kezdeteiről. (Vázlat). Századok 97. (1963) 382-397. (külö-

nösen: 390-391.). 
14 Komjáthy Miklós: A veszprémvölgyi alapítólevél kibocsájtójáról. Levéltári Közlemények 42. 

(1971) 33-49. 



nonok, Veszprém város Árpád-kori történetének monográfusa is a nagyfejede-
lem korára, 990-995 tájára helyezte a zárda alapítását, az oklevél kiadását.15 

Jelentős súlyt biztosított a Géza-kori datálásnak Kristó Gyula szegedi közép-
kortörténész-professzor állásfoglalása. O névtani alapon vizsgálta korai okleve-
leinket (a veszprémvölgyit, a pannonhalmit, a veszprémit, a pécsit, a tihanyit). 
Megállapítása szerint a görög oklevélben említett helynevek közül egy sincs, 
ami magyarnak minősülhet, két helynév névadása tekinthető magyarosnak. Je-
lentős hányaduk szláv, kisebb részük török eredetű. Névtani szempontból ezt 
kell legkorábbi diplománknak tekinteni, hiszen az említett későbbi oklevelek-
ben egyre nő az uráli-finnugor eredetű névanyag, sőt az 1055. évi tihanyiban 
már túlsúlyba is kerül. Állásfoglalása szerint ekkorra következett be a honfog-
laló magyar nép letelepedése, a szlávok és törökök beolvadása, a szláv és török 
jövevényszavak beépülése a magyar nyelvbe. A magyar nyelvi hatásokat nélkü-
löző veszprémvölgyi oklevelet így az államalapítás-kori diplomáknál 10-15 év-
vel korábbra, 985-990 tájára datálta.16 

A Géza-koriság mellett érvelőkkel szemben Györffy György határozottan 
kiállt a görög oklevél Szent István időszakából való származása mellett. Véle-
ménye szerint Kálmán is István oklevelének tartotta, a renováció szerint az ál-
lamalapító király pecsétje volt rajta,17 és az „érseki monostor"18 megjelölés — 
amellyel alább még foglalkozunk — is a 11. század elejére datálja az oklevelet.19 

Számos Szent István-i oklevéllel foglalkozott kereskedelemtörténeti mun-
kájában Püspöki Nagy Péter szlovákiai magyar történész, aki később évekig ta-
nított a budapesti tudományegyetemen. Két évtizede megfogalmazott állásfog-
lalásai merészen szembementek az egyes diplomákat érintő addigi szakmai 
közmegegyezéssel, ám különösebb figyelmet nem keltettek. Véleménye szerint 
az eredeti görög oklevelet 1007 u tán adhatták ki, de a napjainkban ismert 
mindkét példány — a hitelesnek tar to t t MF̂  és az interpolátumnak tekintett 
OP is — 1109-ben keletkezett szövegeknek a 13. században ismét átdolgozott, 
kihagyásokkal és bővítésekkel egyaránt átformált változata. Például a szolgáló-
népek felsorolása csak 1109-ben keletkezhetett, míg a vásárvám-jövedelem el-
adományozása csupán a 12. század közepe után kerülhetett az oklevelek szöve-
gébe. Teljesen ellentétes a több évtizedes szakmai konszenzussal az a nézete, 
hogy mégiscsak az OFJ és nem az MP őrizné hitelesebben az eredeti veszprém-
völgyi oklevél szövegét.20 

15 Gutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 1.) Veszp-
rém 1977. 139-142, 150-151, 152-154, 156. 

16 Kristó Gyula: Adatok és szempontok a magyar helynévadás kialakulásához a 10-11. század 
fordulóján. In: Uő: írások Szent Istvánról és koráról. Szeged 2000. 159-165. (Első megjelenése: Név-
tani Értesítő 15. [1993] 200-205.). L. még Uő: A tizenegyedik század története. (Magyar Századok) 
Bp. 1999. 24 , 59, 76. 

17 Totum privilégium sancti Stephani de omnibus pertinentiis eiusdem monasterii cera sigillo 
eius insignita esset involutum et inevitabili necessitate quarundam litigationum fuisset apertum — 
DHA I. 366. 

18 (iovaoTfÍQiov ... xoú |ir)TQ07i0ÁÍT0u — DHA I. 85. 
19 Györffy Gy.: István király i. m. 322.; Györffy György kommentárja: DHA I. 83. 
20 Püspöki Nagy Péter: Az Árpád-kori vásártartás írott emlékei és azok kritikája az államszer-

vezéstől a tatáijárásig. (Piacok és vásárok kezdetei Magyarországon 1000-1301 I.) Bratislava 1989. 
36-38, 80-90. 



Néhány problémát nyugodtan napjainkig megoldatlannak nyilváníthatunk a 
görög oklevéllel kapcsolatosan. Az 1109. évi ítéletlevél szerint a régi privilégium a 
monostor auctorának nyelve szerint íródott görög nyelven.21 Az auctor monaste-
m b e n általában az apácazárda alapításának kezdeményezőjét látják, de ez nem 
lehetett István király (de Géza nagyfejedelem sem), hiszen ők nem voltak görög 
nyelvűek. Az elmúlt hét évtized állásfoglalásaiból válogatva: Pais Dezső, a ne-
ves nyelvész az auctorhan a görög apácákat látta,22 a kora 11. századi keletke-
zést hangoztató Szentpétery Imre fenntartásokkal Saroltot,23 a Géza mellett 
érvelő Balogh Albin egy görög papot,24 a Szent István kora mellett kiálló kuta-
tók közül Érszegi Géza a — rokonát Imre herceghez férjül adó — bizánci csá-
szárt,25 míg Moravcsik Gyula és Györffy György magát a hazánkba kerülő gö-
rög hercegnőt26 tekintették a veszprémvölgyi szerzetesház kezdeményezőjének. 
Tehát végleges megoldásról e kérdés vonatkozásában nem beszélhetünk. 

Véleményem szerint nyitottnak tekinthető az „érseki monostor" kifejezés 
pontos értelmezése is. A Géza-koriság mellett érvelők hajlamosak voltak elha-
nyagolni ezt problémát, a veszprémvölgyi oklevelet 1001 tá jára helyező Szent-
pétery Imre pedig Esztergom főpapjának joghatóságával számolt az ekkor még 
nem létező veszprémi püspökség területén.27 Györffy György a veszprémi püs-
pökség joghatósága alól kivett, az esztergomi főpap alá tartozó zárdaként hatá-
rozta meg az 1018 után létrejött veszprémvölgyi monostort.28 Ez egy igen korai 
érseki exemptio lenne a magyar egyháztörténetben. 

Bonyolítja a kérdést, hogy néhány évtizede bizánci írott forrásokban és egy 
pecséten is előkerült a 11-12. századi görög egyházszervezetben létező „Turkia 
metropolitája/synkellosa" tisztség. Nikolaos Oikonomidés egykori neves athéni bi-
zantinológus a turkiai metropóliát 1002-1028 között létrejövő egyházigazgatási 
egységnek tekintette, eredetét a bizánci keresztény Ajtonnyal hozta kapcsolatba, 
és a 12. századig létező entitásként tekintett rá. Véleménye szerint a veszprém-
völgyi oklevél metropolitája is a fenti tisztség viselője lehetett.29 Oikonomidés ered-
ményeit számomra elfogadhatatlan módon fejlesztette tovább Baán István magyar 
Bizánc-kutató, miskolci egyetemi tanár. Feltevése szerint „Turkia metropolitája" 
a kalocsai érsekkel lenne azonos a korai Árpád-korban.30 Ennek mindenképpen 
ellentmond azon adat, amely István királynak a bizánci kereszténység intézmé-
nyeihez való viszonyát mutat ja be: Ajtony törzsi területének elfoglalása után az 

21 Vetus autem privilégium iuxta linguam auctoris monasterii grece scriptum — DHA I. 367. 
22 Pais Dezső: Az „auctor monasterii" a veszprémvölgyi apácák Kálmán-féle megerősítő levelé-

ben. Magyar Nyelv 36. (1940) 41-42. 
23 Szentpétery /.: Szent István i. m. 194. (3. sz. jegyz.). 
24 Balogh A.: A veszprémvölgyi i. m. 23. 
25 Érszegi G.: Szent István görög nyelvű i. m. 6. 
26 Moravcsik Gy.: Görög nyelvű monostorok i. m. 418, Györffy Gy.: István király i. m. 321. 
27 Szentpétery /.: Szent István i. m. 195-196. 
28 Györffy Gy.: István király i. m. 322. 
29 N. Oikonomidés: À propos des relations ecclésiastiques entre Byzance et la Hongrie au XIe 

siècle: le métropolite de Turquie. Revue Études Sud-Est Européennes 9. (1971) 527-533. 
30 Baán István: „Turkia metropóliája". (Kísérlet a Szent István kori magyarországi orthodox 

egyházszervezet rekonstrukciójára). In: Az ortodoxia története Magyarországon a XVIII. századig. 
Szerk. H. Tóth Imre. Szeged 1995. 19-26.; Uő: „Turkia metropolitája". (Ujabb adalék a bizánci egy-
ház történetéhez a középkori Magyarországon). Századok 129, (1995) 1167-1170. 



annak székhelyén lévő bazilita apátságot nem szüntette meg, viszont kitelepí-
tette Marosvárról és helyében latin szertartású püspökséget szervezett.31 Nem 
vagyok a bizánci egyháztörténet szakértője, de néhány gondolatot azért meg-
osztanék olvasóimmal. Szent István idejében és a későbbi időszakban, a latin 
szertartású egyházszervezet kiépítésekor és megszilárdulásakor „Turkia met-
ropolitája" már bizonyosan nem működhetett Magyarország határain belül (egy-
fajta igénycím lehetett a bizánci hierarchiában), de esetleg más a helyzet Géza 
nagyfejedelem korszakával. 950 körül az erdélyi Gyula Konstantinápolyból 
Hierotheos térítőpüspököt hozta magával törzsi államába,32 ennek néhány évti-
zeddel későbbi utóda ta lán már metropolitai rangban működhetett az egész 
Kárpát-medencében. Sarolt bizánci kereszténysége és Querfurti Brúnó híres 
szavai a Géza-kori kereszténység zavaros mivoltáról33 megengedhetik annak 
feltételezését, hogy ekkor Géza nagyfejedelem törzsi területén is létezhetett or-
todox egyházi befolyás.34 Ennek irányítója lehetett a metropolita, aki kezdemé-
nyezője, auctora lehetett a Veszprém melletti apácazárda alapításának.35 A mo-
nostor létesítését, az eredeti görög oklevél kibocsátását így mégis Géza korára 
lehetne tenni. Mindezek azonban csak feltételezések, e kérdésben való érdemi 
továbblépés csak bizantinológus szakértők további állásfoglalása után képzel-
hető el. 

2. Pannonhalmi oklevél 

Szent István király 1001-ben, a 15. indictióban, uralkodásának 2. évében 
Anasztáznak, a Pannónia feletti hegyen lévő Szent Márton-monostor apátjának 
közbenjárására a még Géza nagyfejedelem által megkezdett apátságnak adomá-
nyozza Somogy megye tizedeit, ellentételezésül a helyi főpásztor, a veszprémi 
püspök egy Kortó nevű udvarházat kap. Az adományozást még e terület felláza-
dásakor fogadta meg Pázmán, Hont és Orci vezérek, valamint Domokos érsek 
jelenlétében; egyúttal az imáikkal őt a somogyi lázadáskor segítő szerzetesek-
nek odaadja (az itáliai Szent Benedek-rendi anyamonostor) Monte Cassino ki-
váltságait, szabad apátválasztást, püspöki joghatóság alóli mentességet és más 
jogokat, az apátnak pedig főpapi jelvényeket biztosít; az oklevélen szerepel Ist-
ván király monogramja (signuma); a diploma szerint az írást Domokos érsek al-
kancellárként készítette; az oklevél záradékában Sebestyén érsek és Ceba is-
pán jóvoltából a monostornak falvakat adományoz és a pozsonyi vámharmadot 

31 ÁKÍF 418. 
32 A honfoglalás korának írott forrásai. Szerk. Kristó Gyula. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 

7.) Szeged 1995. 152-153. 
33 ÁKÍF 83. 
34 Kristó Gyula: Géza fejedelem. In: Uő: Árpád fejedelemtől Géza fejedelemig. (20 tanulmány a 

10. századi magyar történelemről). Bp. 2002. 213-224. (különösen: 216-217.) — Első megjelenése: 
Aetas 2000: 3. sz. 25-35. 

35 Vö. Csorba Csaba: Gondolatok a keresztény magyar állam és egyház szervezéséről. Honis-
meret 28. (2000: 3. sz.) 3-13, aki Veszprémet gondolja az ortodox főpap székhelyének. 



adja. Befüggesztett pecsét található az oklevélen.36 A diploma leginkább kivált-
ságlevélnek, és nem alapítólevélnek tekinthető.37 

A nyomtatásban első ízben 1568-ban megjelent oklevél körüli első viták 
már a 18. században elkezdődtek, ekkor főként a pozsonyi vámharmad hiteles-
ségét kérdőjelezték meg (Benczúr József). Már ezidőtájt felismerték, hogy az 
oklevél hasonlóságot mutat a német-római birodalom első ezredforduló körüli 
okleveleivel. A 19. század végén a németországi hatásra kifejlődő magyarorszá-
gi forráskritika vette vizsgálat alá a diplomát: számosan elvitatták Szent István 
korától, s szövegében nagyarányú interpolációt feltételeztek (Pauler Gyula, Vá-
rosy Gyula), pecsétjéről is bebizonyosodott, hogy Könyves Kálmán korában ke-
letkezett (Baróti Lajos). Hamisításának indítékát — máig ható érvénnyel — a 
pannonhalmi apátságnak a somogyi tizedek védelmében kifejtett erőfeszítései-
ben jelölték meg. Ugyanebben az időszakban még — utoljára — tekintélyes tá-
bora volt a ma ismert oklevél hitelességének, Szent István korából való származá-
sának is (Fejérpataky László, Erdélyi László). 

A 20. század első negyedében születtek meg azok a kutatási eredmények, 
amelyek a mai napig meghatározzák a pannonhalmi oklevelet érintő vizsgáló-
dásokat. Harry Bresslau német (strassburgi) professzor, II. Henrik oklevelei-
nek kiadója — Harold Steinacker osztrák történész felvetését követően — arra 
a következtetésre jutott, hogy Szent István király korai okleveleinek (a pan-
nonhalmin kívül a pécsinek, a veszpréminek, valamint a pécsváradinak) az író-
ja a német Heribert kölni érsek (999-1021), kancellár (998-1002) C betűvel je-
lölt, személyét tekintve ismeretlen nótáriusa volt. A jegyző 996-tól dolgozott a 
német írószervnél, III. Ottó császárnak (983-1002) közel hetven, míg II. Hen-
riknek (1002-1024) csak egy oklevelét készítette el. A diplomák közül több 
mint 30 eredetiben maradt fenn. Heribert kancellár leváltása után, 1002 nya-
rán távozott a kancelláriából. Közvetlenül ezután érkezhetett hazánkba, eset-
leg éppen a vele ellenszegülő Heribert érsek jegyzőit szétkergető II. Henrik 
akaratából, s itt Szent István udvarában kezdte el kiállítani a magyar állam, és 
különösen az egyház szervezésének szempontjából meghatározó fontosságú ok-
leveleket. Bresslau a jegyző oklevélírói sajátosságait, az általa használt formu-
lákat mind a négy kútfőben fellelni vélte. így a német professzor a nótárius 
számtalan jellegzetességét ismerte fel az interpolált pannonhalmi oklevél fogal-
mazásában (például az arengában, a promulgatióban, a corroboratióban). Az 

36 Kritikai kiadását 1. DHA I. 39-41. (5/II. sz.). Betűhű kiadását 1. ChAH 15-16. (1. sz.) = Ár-
pád-kori oklevelek 19-20. (1. sz.). További kiadása: Érszegi Géza: Szent István pannonhalmi okleve-
le. (Oklevéltani-filológiai kommentár). In: Möns Sacer (996-1996). Pannonhalma 1000 éve I—III. 
Szerk. Takács Imre. Pannonhalma 1996. (a továbbiakban: Möns Sacer) I. 47-89. (különösen: 81-82.). 
Eredeti méretű fotómásolata: ChAH 1. sz. fénykép. Magyar fordításai: Érszegi G.: Szent István pan-
nonhalmi i. m. 81-82. (Érszegi Géza); AKIF 37-45. (Piti Ferenc); Thoroczkay Gábor: Szent István 
pannonhalmi oklevelének kutatatástörténete. In: Szent István és az államalapítás. Szerk. Veszprémy 
László. (Nemzet és emlékezet) Bp. 2002. 237-263. (különösen: 257-259.; Thoroczkay Gábor). 

37 Az oklevél kutatástörténetét több munka is feldolgozta, 1. Fejérpataky László: A pannonhal-
mi apátság alapító oklevele. Bp. 1878. 44-148. (1878-ig terjedően); Thoroczkay Gábor: Szent István 
pannonhalmi oklevelének historiográfiája. In: Möns Sacer I. 90-109. (1996-ig terjedően); Uő: Szent 
István pannonhalmi oklevelének kutatástörténete i. m. 237-263. (az előbb említett közleménynél va-
lamivel rövidebben, viszont 2002-ig terjedően). 



1001. évi dátumot viszont — Heribert C pályájából következően — tévesnek 
nyilvánította.38 

A Bresslau állásfoglalását követő nyolc évtizednek a pannonhalmi oklevél-
re vonatkozó hazai vizsgálódásait három kutató munkássága határozza meg: 
Szentpétery Imréé, Györffy Györgyé és Érszegi Gézáé. Értékes megállapításo-
kat tett még a diplomával kapcsolatban Csóka J. Lajos bencés történész, Soly-
mosi László budapesti és debreceni középkorkutató professzor, valamint Kiss 
Gergely pécsi medievista is. Ezzel az oklevéllel kapcsolatosan is független állás-
foglalást tett Püspöki Nagy Péter. 

Szentpétery Imre külföldi mestere, Bresslau nyomdokain haladt, először 
1918-ban, majd 1938-ban is foglalkozott a pannonhalmi oklevéllel. Annak ere-
detijét Heribert C munkájának tekintette, az íráskép összehasonlítását is elvé-
gezve a vonatkozó német oklevelekkel, a paleográfiai jellegzetességeket (hosszí-
tott írás stb.) is a német nótáriusra vallónak minősítve. Szentpétery az oklevél 
egyes szám első személyben fogalmazott részeit — amelyek a somogyi tizedado-
mányozásról szólnak — tekintette elsődlegesen interpolációnak. Az eredeti ok-
levél megszületését 1002 nyár végére helyezte. Később Györffy György által is 
elfogadott magyarázatot talált az eredeti oklevél 1002. évi dátumának 1001-re 
való romlására.39 A signum melletti elrontott recognitiós-sorban található al-
kancellár említéséből kiindulva a ma ismert diploma létrejöttét 1209-1212 közé 
helyezte.40 

Györffy György számos írásában foglalkozott az 1960-1990-es években 
István király pannonhalmi oklevelével, és — mint már említettük — az oklevél 
kritikai kiadása (1992) is a nevéhez fűződik. O is elfogadta a Heribert C-el-
méletet, újabb bizonyítékokkal megtámogatva azt. Az 1002. július 1. és augusz-
tus 31. között keletkezett eredeti oklevelet részben immunitási privilégiumnak 
tartotta, részben feltételezte: elsődlegesen a pannonhalmi apát és a veszprémi 
püspök közötti, a somogyi tizedekkel kapcsolatos csereügyletet tartalmazhatta, 
de szó lehetett benne a Monte Cassino-i mintájú exemptio elnyeréséről is. Az 
egyes szám első személyben fogalmazott részt — némileg eltérő terjedelemben, 
mint Bresslau és Szentpétery — többnyire későbbi betoldásnak tartotta, de bi-
zonyos kifejezéseit (az astantibus kezdetű tanúnévsort stb.) az eredetiből szár-
maztatta. Az oklevél interpolációját 1102 körűire helyező Csóka J. Lajost41 kö-
vetve a betoldott rész forrásaiként több magyarországi legendát és a krónikát is 
számba vett. Nagy vihart kavart a tudományos közéletben az a megállapítása, 
amely betoldásnak nyilvánította az oklevélben az Anasztáz apátot a pannon-
halmi apátsággal összekapcsoló de elöljárószót. így a főpapban nem a pannon-

38 Harry Bresslau: Internationale Beziehungen im Urkundenwesen des Mittelalters. Archiv 
für Urkundenforschung 6. (1918) 19-76. (különösen: 42-43., 71-74.). 

39 A dátumsor: Anno dominicae incarnationis millesimo I, indictione Xy anno Stephani primi 
regis Ungrorum secundo hoc privilégium scriptum et traditum est (DHA I. 41.). Az interpolátor az 
„MII" évszámot tévesen „Mü"-re cserélte fel, 1. Szentpétery /.: Szent István i. m. 182-183. 

40 Szentpétery Imre: Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. (Értekezések a törté-
neti tudományok köréből XXIV/10.) Bp. 1918. 5-11., 33-34., 34-35. (3. sz. jegyz.); Uő: Szent István i. 
m. 143-184. 

41 Csóka J. Lajos: A pannonhalmi oklevél interpolálása. Levéltári Közlemények 32. (1961) 
83-99. 



halmi monostor vezetőjét, hanem az államalapító rendelkezéseihez jóváhagyást 
nyújtó pápai követet látta.42 Eljárását menti, hogy igaza esetén nem kell érte-
lemszerűen kiegészíteni az oklevél szövegét azon a helyen, ahol az így említés 
nélkül maradó monostornak Monte Cassino kiváltságait juttatják.43 Meggyőző 
módon helyreállította a signum melletti, jelenlegi formájában elrontott recog-
nitiós sor valószínű eredeti alakját is, eszerint Domokos érsek nem alkancellár-
ként készítette az oklevelet, hanem kancellár helyett ellenőrizte.44 A toldalékot, 
amely az apátságnak jut tatot t falvakról és pozsonyi vámharmadról tudósít, 
1005-re keltezte, míg a ma ismert oklevél elkészültét a 12. század végére (1180 
körűire) tette. Nem zárkózott el egy Kálmán-kori megújító oklevél feltételezé-
sétől sem (sőt egy Szent István-kori külön tizedadományozó diploma hipotézi-
sétől sem). Mindez magyarázatot adna például a kettős szimbolikus invocatióra 
— ez egy C-t formáló (Heberhard-féle) chrismonból, illetve ennek belsejében 
egy X és P görög betűket tartalmazó Krisztus-monogramból (labai^um Con-
stantiniből) tevődik össze —,45 illetve a kettős poenára.46 

1996-ban, a bencés főapátság millenniumára jelent meg Érszegi Géza nagy-
szabású diplomatikai-filológiai tanulmánya Szent István pannonhalmi okleve-
léről, amely elemzésének mélységében csak Fejérpataky László közel százhúsz 
évvel azelőtt napvilágot látott monográfiájához volt hasonlítható. Érszegi radi-
kálisan új álláspontot foglalt el a diploma keletkezésével kapcsolatban. A 20. 
század döntő részét meghatározó Heribert C-féle elmélettel szakítva egy több-
lépcsős keletkezési folyamatot vázolt fel, lényegében azt állítva: a ma ismert ok-
levél legalább két különálló diploma egyesítéséből keletkezett. 

A kutató szerint Szent István király 1001. november l-jén, a monostor 
templomának felszentelésekor adhatott ki egy oklevelet, amely a somogyi tize-

4 2 Vitatta Györffy eljárását Gerics József, 1. Gerics József: Szent István királlyá avatásának tör-
ténetéhez. In: Uő: Egyház, állam és gondolkodás Magyarországon a középkorban. (METEM-könyvek 
9.) Bp. 1995. 28-36. (Első megjelenése: Művészettörténeti Értesítő 33. [1984: 3. sz.J 97-101.), vö. 
még Érszegi G.: Szent István pannonhalmi i. m. 50., 83-84. (38. sz. jegyz.). 

4 3 Györffy György fontosabb, de olykor erősen vitatott emendatiói a következők: a narratív 
részben a „nos interventu, consilio et consensu domni Anastasii abbatis de monasterio Sancti Maiti-
ni in Monte supra Pannoniam sito [...] eidem monasterio talem concessimus libertatem, qualem 
detinet monasterium Sancti Benedicti in Monte Cassino" (DHA I. 39.) szakasz helyett a következőt 
gondolta eredetinek: „nos interventu, consilio et consensu domni Anastasii abbatis, astantibus du-
cibus videlicet Poznano, Cuntio et Orzio multisque comitibus monasterio Sancti Martini [...] talem 
concessimus libertatem, qualem ..." ( G y ö r f f y György: Koppány lázadása. Somogy Megye Múltjából. 
Levéltári Évkönyv 1. [1970] 5-30. [különösen: 12.]); a következő narratív részben a „supranominati 
comitatus decimationem" (DHA I. 40.) kifejezés helyett egy későbbi, Pannonhalmának szóló pápai 
oklevél alapján „supranominati Sumoniensis territorii decimationem" eredeti szöveget tartotta való-
színűnek ( G y ö r f f y György: Szlavónia kialakulásának oklevélkritikai vizsgálata. Levéltári Közlemé-
nyek 41. [1970] 223-239. [különösen: 230.]) stb. 

44 „DOMINICUS ARCHIEPISCOPUS VICECANCERARIUS FECIT" (DHA I. 41.) helyett az 
eredetiben „DOMINICUS ARCHIEPISCOPUS VICE CANCELL<ARII> RECOG<NOVIT>" állhatott 
{Györffy György: A magyar egyházszervezés kezdeteiről újabb forráskritikai vizsgálatok alapján. A 
Magyai" Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei 18. [1969] 
199-225. [különösen: 212.]). 

4 5 Fényképét 1. mellékelve. 
46 Györffy Gy. : A magyar egyházszervezés i. m. 205-212.; Uő: Koppány lázadása i. m. 9-12.; Uő: 

Szlavónia kialakulásának i. m. 230.; UŐ: István király i. m. 140., 143., 179-181., 266-268.; Györffy 
György kommentálja: DHA I. 25., 26. (1. sz. jegyz.), 36-38. 



dek adományozását, egyházi jelvények donációját és egy birtokokkal foglalkozó 
záradékot tartalmazhatott . Ez az oklevél — a korai magyar diplomákhoz ha-
sonlóan — egyes szám első személyben szólhatott, és nem volt kapcsolatban a 
német-római birodalom okleveles gyakorlatával. Készítését kancellár helyett 
Domokos érsek vállalta magára, azaz a ma a signum mellett olvasható bejegy-
zés nem egy oklevél-ellenőrzői bejegyzés félreértéséből keletkezett (I. szerkesz-
tés). A következő lépés a 12. század első felében (1157 előtt) történhetett meg. 
Ekkor a pannonhalmi apát püspöki jellegének, illetve a monostor javainak vé-
delmében interpolált oklevelet készíthettek, amely már tartalmazhatta azokat 
az információkat, miszerint Veszprém püspökét kárpótolták a somogyi tizede-
kért. Ez a diploma is egyes szám első személyben szólhatott, és eredetileg erre 
függesztették fel a ma is ismert Kálmán-kori pecsétet. Ez az oklevél forrásul 
használhatta II. Paschalis pápa 1102. évi bulláját47 (azaz a korábbi elképzelé-
sekkel szemben e pápai dokumentum hatott a pannonhalmi diplomára, és nem 
fordítva) (II. szerkesztés). Az ezt követő lépés a 13. század elején következett 
be. Ekkor egy többes szám első személyben fogalmazott császári oklevél — 
amelyet a tanulmány szerzője feltételesen III. Ottó császár 1001. évi, Pannon-
halmának Monte Cassino jogait és immunitást biztosító diplomájával azonosított 
— belső jegyeinek kölcsönzésével létrehoztak egy már részben többes számban, 
részben egyes számban fogalmazott oklevelet, amely tartalmazta a Monte Cas-
sino-i kiváltságokat is a somogyi tizedek, főpapi jelvények, valamint az átfogalma-
zott birtokzáradék mellett (III. szerkesztés). Végül a ma ismert oklevél létrehozá-
sát a 13. század közepe előttre datálta Érszegi Géza. Ez a diploma egy ismeretlen 
német-római birodalmi oklevél külső jegyeit felhasználva készült el, a III. szer-
kesztés tartalmát foglalta magában, és létrejöttével az apátság birtokába került 
egy, a korszellem által már erősen igényelt eredeti(ként ható) oklevélnek (IV szer-
kesztés). 

A többlépcsős keletkezési folyamat fázisait Pannonhalma vitatott egyházi 
és birtokjogainak folyamatos védelme követelte meg. Érszegi nagy hangsúlyt 
helyezett az oklevél elején található kétszeres szimbolikus invocatióra, amelyek 
szerinte egyenként a két különböző, összeillesztett oklevélen szerepelhettek 
eredetileg.48 

Számomra kérdésesnek látszik, hogy milyen módon juthatot t a pannon-
halmi apátság birtokába egy 1000 körüli német oklevél, amely nem a monostor 
számára készült. Az nem lehet vita tárgya, hogy a ma ismert diploma szövegé-
ben és kiállításában is rendkívüli módon emlékeztet egy III. Ottó vagy II. Hen-
rik udvarában keletkezett oklevélre, miként az sem, hogy egy ilyen dokumen-
tum kölcsönzése egy német vagy itáliai apátságból a 13. század elején elképzel-
hetetlen. így nem marad más megoldás — amint arra Érszegi Géza is következ-
tetet t —, minthogy Pannonhalmának magának volt egy, a birodalmi oklevelek-
re rendkívüli módon hasonlító, az első ezredforduló táján keletkezett diplomá-
ja. Az viszont valószínűtlen, hogy ezt a császár adta volna ki. Szent István ki-
rály számos adat (törvényeinek praefatiója, egyházszervezése) szerint szerfe-

47 DHA I. 333-334. (117. sz.). 
48 Érszegi G. : Szent István pannonhalmi i. m. 47-89. 



lett kényes volt uralkodói szuverenitására. Összegezve: egyelőre hagyjuk nyit-
va a kérdést, hogy hány oklevél keletkezett a bencés apátság számára a 11. 
század elején, de hogy ezek között kellett lennie egy német mintákat követő, az 
államalapító uralkodó által kiadottnak, az bizonyosnak látszik. 

Az Érszegi Géza nagy tanulmányának megjelenése körüli évtizedben más, 
fentebb említett kutatók is foglalkoztak a pannonhalmi oklevéllel. Solymosi 
László — aki továbbra is a Heribert C-elmélet hívének mutatkozik —• a kétféle 
grafikus invocatio egyesítését Heribert C hazánkban tett újításának tekintetr 
te.49 Kiss Gergely a pannonhalmi oklevélben foglalt bizonyos egyházi kiváltsá-
gokat nyilvánított 12. század végieknek, illetve kételkedett annak lehetőségé-
ben, hogy István király Monte Cassino egyházjogi kiváltságait adhatta volna a 
monostornak.50 Püspöki Nagy Péter — ez esetben is kevés figyelemre mélta-
tott, egyelőre nem bizonyított — elképzelése szerint Szent István korában há-
rom vagy akár négy oklevél is készülhetett Pannonhalma számára: 1001-ben 
egy előzetes birtokátruházó (asszignációs) diploma, majd 1002-1003-ban, a temp-
lomszenteléskor egy birtokadományozó oklevél, míg végül Anasztáz érsek közben-
járására egy Monte Cassino jogait biztosító irat. Ezt a hármat szerkesztették egybe 
később, akár már Szent István király korában. A ma ismert diploma dátuma vi-
szont a feltételezett 1001. és 1002-1003. évi oklevelek vonatkozó soraiból lett hibá-
san összeállítva.51 

Közel kilencven évvel Harry Bresslau vonatkozó közleménye után a német 
történeti kutatás figyelme ismét a pannonhalmi oklevél felé fordult. 2003-ban je-
lent meg Wolfgang Huschnernek, a lipcsei egyetem jelenlegi középkortörté-
nész-professzorának, a berlini Humboldt-egyetem korábbi oktatójának monu-
mentális munkája a 9-11. századi német-itáliai kapcsolatokról. A mü főként az 
okleveles gyakorlatban, valamint a kulturális és politikai életben jelentkező 
kölcsönhatások bemutatását tűzte ki céljául.52 A könyvről rendelkezésünkre áll 
magyar nyelven is egy beható ismertetés,53 a háromkötetes monográfia főbb 
eredményeit magam a következőképpen foglalnám össze: a Liudolfmg- (Szász-) 
és a korai Száli-uralkodóház okleveleit nem mindig a kancellária alkalmazottai, 
hanem alkalmi jegyzők, sőt az oklevélnyerők írták, akik jelentős hatást gyako-
roltak a diplomák belső és külső tartalmára is; a német és itáliai birodalomré-
szek közötti politikai-kulturális kapcsolatok az eddig gondoltaknál jóval jelen-

49 Solymosi László: Árpád-kori okleveleink grafikus szimbólumai. In: Uő: írásbeliség és társa-
dalom i. m. 23-43. (különösen: 25-26.). (Első megjelenése: Aetas 1991: 3-4. sz. 14-39.) — Ezt egyéb-
ként már a korábbi kutatás is így látta, 1. Szentpétery 1. : Szent István i. m. 182. Solymosi László — 
Érszegi vonatkozó munkájának ismeretében is — Heribert C szerzősége mellett nyilatkozott a pan-
nonhalmi oklevéllel kapcsolatban, 1. Solymosi L.: Az írásbeliség fejlődése i. m. 194-195. 

50 Kiss Gergely: „talem concessimus libertatem, qualem detinet monasterium Sancti Benedicti 
in Monte Cassino ...". (Pannonhalma és a montecassinoi szabadság [libertás]). In: Középkortörténeti 
tanulmányok. Szerk. Weisz Boglárka. Szeged 2003. 63-78.; Uő: A pannonhalmi apátság egyházjogi 
helyzete a 11-13. században. (Exemptio és protectio). Századok 138. (2004) 265-324. 

51 Püspöki Nagy P: Az Árpád-kori vásártartás i. m. 52-53. 
52 Wolfgang Huschner: Transalpine Kommunikation im Mittelalter. (Diplomatische, kulturelle 

und politische Wechselwirkungen zwischen Italien und dem nordalpinen Reich - 9-11. Jahrhundert) 
I—III. (Monumenta Germaniae Historica. Schriften 52.) Hannover 2003. 

53 Koszta László: Wolfgang Huschner: Transalpine Kommunikation im Mittelalter (ismerte-
tés). Századok 141.(2007) 1029-1034. 



tősebbek voltak; paleográfiai, diplomatikai és proszopográflai vizsgálatok után 
átgondolandóak a német és itáliai császári kancellária szervezetéről és tagjairól 
vallott nézetek. Nem igazán bizonyítható ugyanis a háromosztatú szervezet 
(főkancellár - kancellár - névtelenségbe burkolózó oklevélíró jegyzők) állandó 
megléte, és az anonim — a kutatásban az egyes kancellárok nevével és az ábécé 
betűivel jelzett — oklevélíró nótáriusok az esetek döntő részében magas rangú 
egyháziakkal azonosíthatóak. Huschner e következtetés levonásához a 9-11. 
század század összes jegyzőjét és oklevelét megvizsgálta. Néhány szenzáció-
számba menő azonosítását itt közölném: Liudolf kancellár F nótáriusa Liudprand 
cremonai püspökkel, a híres 10. századi történetíróval tekinthető azonos személy-
nek; Heribert kancellár D jegyzője Hugo cluny-i apáttal azonos; Willigis kancellár 
B nótáriusa pedig maga Willigis, az első ezredforduló befolyásos mainzi érseke 
volt. Vizsgálatai a Heribert-féle itáliai, illetve német kancelláriára (994-1002) is ki-
terjedtek. és a később kölni érsekké emelkedő Heribertet nem mással, mint Heri-
bert C jegyzővel azonosította! 

Bár Bresslau eredményeinek ismertetésénél már röviden bemutat tam He-
ribertet, e helyen részletesebben foglalkoznék életpályájával. Az I. Konrád egy-
kori keleti-frank uralkodó (911-918) rokonságából származó, 970 táján szüle-
tett főpap wormsi és gorzei tanulmányok u tán a wormsi székesegyház prépost-
ja lett. Az itteni püspök, Hildibald (t 998) támogatta és vezette be az oklevélírás 
tudományába, őt Huschner az eddig Hildibald B-ként vagy Hildibald F-ként is-
mert nótáriusok valamelyikével azonosította. Pályája korai szakaszában würz-
burgi (itt 996-tól öccse, Henrik a püspök), valamint wormsi vonatkozású okle-
veleket állított ki. 994-től itáliai, majd 998-tól egyben német kancellár is lett, 
999-ben pedig a kölni érseki tisztségbe helyezte III. Ottó. 997-től Ottó császár 
haláláig, 1002-ig a vezető jegyző a birodalmi udvarban, 60-nál is több oklevelét 
ma is ismerjük. Kettős kancellári tisztségéből következően nemcsak német vo-
natkozású, hanem itáliai érdekeltségű oklevelek is kikerültek tolla alól. 997-től 
huzamosabb ideig Itáliában tartózkodott a császár mellett, de például 1001 má-
sodik felében az Alpoktól északra mutatható ki. Heribert érsekben még a közel-
múlt kutatása is csak a császár birodalom megújítását célzó működésének, a 
lengyelországi és magyarországi krisztianizáció elősegítését kívánó tevékenysé-
gének engedelmes végrehajtóját látta. Wolfgang Huschner szerint viszont ennél 
jóval jelentősebb szerepe volt: a politika kidolgozása és sikerre vitele is jórészt 
hozzá köthető. 1002-ben II. Henrik, az ú j német uralkodó — mivel nem az ő 
trónigényét támogatta — leváltotta állami tisztségeiből, ezután érsekségét ve-
zette 1021-ben bekövetkezett haláláig.54 

A pannonhalmi oklevél kérdéskörét Harry Bresslau és Györffy György ku-
tatásaiból ismerte meg Wolfgang Huschner. Teljes mértékben igazolhatónak 
vélte, hogy az eredeti diplomát Heribert C, azaz Heribert érsek-kancellár készí-

54 Huschner, W: Transalpine Kommunikation i. m. 182-198, 410-414. A korábbi irodalomból 
1. még Heribert Müller. Heribert, Kanzler Ottos III. und Erzbischof von Köln. Rheinische Viertel-
jahrsblätter 60. (1996) 16-64.; Uő: Heribert kölni érsek és a „Kelet". In: Európa közepe 1000 körül. 
(Történelmi, művészeti és régészeti tanulmányok). Szerk. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz. 
Stuttgart 2000. 484-486. 



tette. Az interpolált másolat alapján is megállapította, hogy az eredeti oklevél 
ugyanolyan magas színvonalú grafikai megoldásokat alkalmazott, mint a főpap 
1000-1001-ben készített más diplomái. Kimutatta, hogy a kettős grafikus in-
vocatio (Chrismon és a Krisztus-monogram) nem két mintaoklevélnek, de nem 
is Heribert magyarországi újításának tekinthető, hanem ugyanilyen szimbólu-
mot alkalmazott Heribert a 998-ban általa írt Monte Cassino-i oklevélen.55 Új-
bóli használata valószínűsíti, hogy az eredeti pannonhalmi oklevélnek kapcso-
latban kellett lennie Monte Cassinóval (annak kiváltságait biztosíthatta a ma-
gyarországi apátságnak). Paleográfiailag is tetten érhetőek az érsek-kancellár 
által írt birodalmi oklevelek jellemzői (protocollumban hosszított írás stb.). A bel-
ső ismertetőjegyek közül Heribertre vallanak az arenga, a publicatio (promul-
gatio), a corroboratio és a kettős poena. Az elrontott recognitiós sort is helyreál-
líthatónak vélte. István király híres monogramján a csúcson lévő T keresztet 
jelképezhetett, a kiemelt helyzetű S pedig az Üdvözítőre (Salvator) utalhatott . 
Az eredeti oklevél a Monte Cassino-i mintájú kiváltságoláson kívül a monostor 
püspöki joghatóság alóli mentességével, a szabad apátválasztással, az apát szan-
dálkiváltságával foglalkozhatott, míg az egyes szám első személyben írt con-
textus jó részét a német kutató is interpolációnak tartotta.56 

Huschner megállapítása szerint a II. Henrik által mellőzött Heribert a 
pannonhalmi oklevél eredetijét csak III. Ottó uralkodása alatt, azaz 1002 janu-
ár közepe előtt írhatta. Tehát alapvetően helyesnek minősíthető a ma ismert 
diploma 1001. évi dátuma, bár mai formájában nem az érsek-kancellártól szár-
mazik. Heribert 1001 szeptembere és decembere között készíthette el az erede-
ti oklevelet, leginkább Magyarországon, de akár Németországban vagy Itáliá-
ban is. A német kutató István király koronázását egyébként 1000 őszére he-
lyezte — legvalószínűbb dátumnak a Mária-születésnap szeptember 8-át tar tva 
—, valamint ugyanekkorra datálta az esztergomi érsekség alapítását is. (Meg-
jegyzendő: a pannonhalmi oklevél a dátumsor szerint István uralkodásának 2. 
évében kelt).57 

Wolfgang Huschner kutatásai új életet leheltek a Heribert (C)-elméletbe, 
és valószínűtlenné tették azokat a magyar kutatói teóriákat, amelyek megkér-
dőjelezték a német közreműködést egy Szent István-kori pannonhalmi oklevél 
létrejöttében. Megállapításainak közzététele óta a ma ismert pannonhalmi dip-
loma furcsa kettőségei (dupla szimbolikus invocatio, két poena) mögött nem 
kell mindenképpen legalább két mintaoklevél szerepét keresni. 

Mindazonáltal nem utasítható el teljességgel — jóllehet nagyon valószí-
nűnek sem mondható — Érszegi Géza azon feltevése, hogy az egyes számban 
fogalmazott oklevélrészek (a somogyi tizedekről) egy korai oklevélre mennének 
vissza. Később még bővebben ki fogom fejteni: lehetséges, hogy birodalmi min-
tájú diplomatikai gyakorlatot csak akkor folytattak Magyarországon a l l . szá-
zad első évtizedében, ha magas rangú, oklevélírásban jártas külföldi főpap tar-

55 Monumenta Germaniae Historica. Diplomata regum et imperatorum Germaniae II. Ottonis 
III. diplomata. Ed. Th. v. Sickel. Hannoverae 1893. (a továbbiakban: D. O. III.) III. 291. Fényképét 1. 
Huschner, W.: Transalpine Kommunikation i. m. III. 57. kép, illetve mellékelve. 

56 Huschner, W.: Transalpine Kommunikation i. m. 406-410. 
57 Uo. 415-417. 



tózkodott hazánkban. így más alkalommal jóval egyszerűbb szerkezetű, fogal-
mazású, írásképű diploma kiállítására nyílhatott csak mód. Esetleg ilyen lehe-
tett a feltételezett egyes szám első személyú, a somogyi tizedadományozást 
novellaszerűen elmesélő pannonhalmi oklevél is. 

i-iiiunc 

A bal oldali képen látható a 998. évi Monte Cassino-i oklevél kettős szimbolikus 
invocatiója (Huschner, W.: Transa1 jine Kommunikation i. m. III. 57. kép.), a 
jobb oldali képen pedig a ma isnurt pannonhalmi oklevél kettős szimbolikus 
invocatiója (Szentpétery I.: Szent István i. m. képmelléklet). 

3. Pécsi oklevél 
István, Magyarország királya 1009. augusztus 23-án, a 7. indictióban, ural-

kodásának 9. évében, Győr várában Azo pápai követ és számos más egyházi és vi-
lági előkelő jelenlétében elrendeli a pécsi püspökség megalapítását, Bonipertet ne-
vezve ki püspökké; kiváltságokat biztosít az űj egyházmegyének; leírja határait 
helységek és folyók, patakok és a szerémi Kőárok segítségével; az eredeti oklevelet 
a király meg is pecsételte. Az oklevél szövegét és tartalmát átírásokból és említé-
sekből ismerjük. Ma ismert textusa II. András király (1205-1235) hamis oklevelé-
be illesztve maradt ránk, amely a pécsi diplomán kívül tartalmazza többek között 
Radó nádor 1057 körüli betoldásokkal terhelt oklevelét, Szent László király (1077-
1095) 1090 körüli interpolált oklevelét és III. Béla király (1172-1196) 1190 táján 
keletkezett diplomáját. Ezt a királyi oklevelet 1350-ben a pécsváradi konvent, 
majd 1404-ben a somogyvári konvent írta át. Ez utóbbi diploma maradt korunk-
ra.58 Eddig nem bizonyított feltételezés szerint István királynak ezt a határkijelölő 

58 Kritikai kiadását 1. DHA I. 58. (9/1. sz.). Magyar fordításait 1. Évszázadokon át. Tolna megye 
történetének olvasókönyve I. Szerk. K. Balogh János. Szekszárd 1978. 23. (Érszegi Géza); AKIF 
92-94. (Piti Ferenc). 



iratát az 1009. év korábbi szakaszában már megelőzte legalább egy, minden va-
lószínűség szerint birtokadományozó oklevél kiadása a pécsi püspökség számá-
ra.59 

A kűtfőt már korán az államalapító uralkodó hiteles okleveleként ismer-
ték el (mint például Koller József, a pécsi püspökség 18. század végi történetíró-
ja vagy Karácsonyi János egyháztörténész, Szent István király okleveleinek 19. 
század végi monográfusa).60 Harry Bresslau és Szentpétery Imre is István ki-
rály oklevelét látták benne, megállapítva: az oklevél bizonyos részei csonkulást 
szenvedtek el, valamint formulás részei összekeveredtek. Szentpétery határle-
író oklevélnek tartotta, amelyből az átdolgozás során kihagyták a birtokokat. 
Szerzőnek Heribert C nótáriust tekintették, de Szentpétery hangoztatta: az ok-
levél I. Ottó-kori német diplomák fordulatait is alkalmazza.61 

Az elmúlt évtizedekben a pécsi oklevéllel kapcsolatos legbehatóbb vizsgá-
latokat Györffy György végezte. Már 1953-ban megállapította, hogy 1228 körül 
a pécsi püspök hamisíthatta meg az oklevelet, amikor beillesztette annak szö-
vegébe negyedik határként a Kőárkot, amely a Duna-Száva közén lenne a pécsi 
egyházmegye határa. Ez az antik Sirmium (Szávaszentdemeter, a mai szerbiai 
Sremska Mitrovica) kőből való vízvezeték-csatornája lehetett, amelynek határ-
rá tételével a tényleges püspökségi határ néhány kilométerrel keletebbre került 
a kalocsai érsekség rovására. Ezzel az aktussal a pécsi püspök meg kívánta sze-
rezni magának a gazdag szávaszentdemeteri görög apátság feletti joghatóságot 
a kalocsai főpap ellenében. Ugyanez a betoldás megtörtént más oklevélbe is, 
majd a püspök hitelesítés céljából az interpolált kútfőket gyorsan át í rat ta II. 
András királlyal.62 

Az 1970-1980-as években Györffy György vonatkozó kutatásai sokban 
módosították a Bresslau és Szentpétery által a pécsi oklevéllel kapcsolatban kö-
zölt nézeteket. Velük szemben interpolációnak tartotta a ma ismert oklevélszö-
vegben a poena és anathéma formuláit,63 ezeket nagyrészt egy korai Szent Ist-
ván-féle pécsváradi oklevélből eredeztette. (E nézetét, amint majd ismertetem, 
később vitatták). A „Kőárok" kifejezés betoldását korábbi véleményét megvál-
toztatva 1247 körűire keltezte. Legfontosabb új állásfoglalása az eredeti pécsi 
oklevél szerzőjével volt kapcsolatos: tagadta, hogy ez Heribert C jegyző lehe-

59 DHA I. 59. (9/II. sz.). 
60 A kutatástörténetre röviden 1. Györffy György kommentárját: DHA I. 55. 
61 Bresslau, H.\ Internationale Beziehungen i. m. 69-70.; Szentpétery I. : Szent István király 

pécsváradi és pécsi i. m. 37-57.; Szentpétery I.: Szent István i. m. 144-145. 
62 Györffy György: A szávaszentdemeteri görög monostor XII. századi birtokösszeírása. A Ma-

gyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei 2. (1952) 
325-362.; 3. (1953) 69-104. (különösen: 91-94.). 

63 Quos terminos si quis violare presumpserit in posterum, conponat centum libras auri optimi 
medium camere nostre ac medium prefato episcopatui ac rectori eius. Et u t plus divine ire ocursum 
paveat, sciât se a Deo Pâtre et Filio et Spiritu Sancto et gloriosa Dei Genitrice Maria et a sancto 
Petro apostolo, in cuius honore supramemoratus constructus est episcopatus, perpetuo anathemate 
dampnandum et ante tribunal Christi racionem redditurum — DHA I. 58. Györffy György főbb el-
lenvetései az eredeti pécsi oklevélhez való tartozásukkal szemben a következők voltak: később hasz-
nálatos csak Mária „gloriosa" jelzője; Szent Pétert a korai német oklevelekben szinte mindig „prin-
ceps apostolorum"-ként jelölik; a „Noverint" kezdetű promulgatióval bíró birodalmi oklevelek általá-
ban nem tartalmaznak együtt poenát és anathémát stb. 



tett , és helyette — egy a birodalmi kancelláriában csak 1003-tól bevezetett 
újfajta dátum-meghatározás alkalmazása miatt64 — Egilbert német kancellár 
(1002-1005), későbbi freisingi püspök (1005-1039) valamelyik nótáriusát tekin-
tette az oklevél írójának. Két személyt fogott gyanúba: Egilbert A-t (ő korábban 
Heribert F-ként tevékenykedett) és Egilbert D-t.65 Végül ez utóbbi mellett dön-
tött, mivel a pécsi oklevélhez hasonló, Noverint kifejezéssel kezdődő promul-
gatiójú okleveleket csak a D sziglával jelölt jegyzőtől ismerünk. Álláspontját erő-
sítendő felhozta: Egilbertről feljegyezte Azecho wormsi püspök (1025-1044), hogy 
Magyarországon barátai éltek.66 Ezeket Györffy a kancellár korábbi írnokaival 
azonosította,67 holott egy más értelmezés is lehetséges: Egilbert legalább egyszer 
járt Szent István országában, ahol itteni klerikusokkal került jó kapcsolatba. 

Érdekes megállapításokra juthatunk, ha összhangba próbáljuk hozni Györffy 
György és Wolfgang Huschner Egilbert kancellár nótáriusaival kapcsolatos ku-
tatásait. A német szakember munkájában egyetlen megjegyzés erejéig foglalko-
zott a pécsi oklevéllel, véleménye szerint azt a diplomában említett Azo ostiai 
püspök, pápai könyvtáros, az egyházfő magyarországi küldötte is írhatta.68 De 
kiket lát Huschner Egilbert A-ban, illetve D-ben? 

Az A sziglával jelölt nótáriust, akit már a korábbi kutatás is Heribert F-fel 
tekintett azonosnak, Henrik würzburgi püspökkel (996-1018), Heribert érsek-
kancellár fivérével tekintette egy személynek. II. Henrik t rónra kerülése u tán 
Henrik-Egilbert A vezető szerepet játszott a német kancelláriában 1004 au-
gusztusáig, és talán 1011-ben és 1015-ben is írt még két oklevelet.69 Még érde-
kesebb Huschner identifikálása a Györffy által favorizált Egilbert D-vel kap-
csolatban. Nézete szerint ez a jegyző esetleg Eberharddal, Bamberg későbbi 
első püspökével (1007-1040) azonosítható, akiről azt feltételezte: korábban, 
1004-től II. Henrik kinevezése folytán az itáliai Como püspöke volt. Az ottani 
főpásztor, Péter — egyben itáliai főkancellár — ugyanis Arduin itáliai ellenki-
rály híve lett. Eberhard-Egilbert D(?) vezető szerepet töltött be a birodalmi 
írásbeliségben, 1006-tól német kancellár, 1009-től itáliai kancellár, 1013-tól fő-
kancellár volt. Wolfgang Huschner hangsúlyozta: német, és nem itáliai szárma-
zású volt. Kiemelte azt is, hogy Eberhard-Egilbert D(?) okleveleiben itáliai dip-
lomákra jellemző elemek találhatóak (a prohibitio, a poena, a corroboratio for-
mái, az indictio éve megelőzi a dátumsorban a megtestesülés évét és uralkodói 
évet [!] stb.). O írta a bambergi püspökség alapítását jóváhagyó 1007. évi frank-

64 1003-tól kezdve a dátumsorban az indictio éve gyakran megelőzi a megtestesülés évét. Ez 
korábban nem volt jellemző. A vonatkozó részlet a pécsi oklevélben: Datum decimo kalendas sep-
tembris, indiccione septima, anno incarnacionis domini millesimo nono ... — DHA I. 58. 

65 Korábban Hildibald I jegyzőre is gondolt, 1. Györffy Gy. : István király i. m. 267. 
66 ÁKÍF 143-144. 
67 Györffy Gy.: István király i. m. 182-183., 266-267.; György Györffy: Die Anfánge der unga-

rischen Kanzlei im 11. Jahrhundert. Archiv für Diplomatik 30. (1984) 88-96. (különösen: 91.); 
Györffy György kommentárja: DHA I. 55-57. 

68 Huschner, W.: Transalpine Kommunikation i. m. 418. (1060. sz. jegyz.). 
69 Uo. 197. (852. sz. jegyz.). II. Henrik korának kancelláriai személyzetére 1. Harry Bresslau: 

Heinrich II. Einleitung. In: Monumenta Germaniae Historica. Diplomata regum et imperatorum 
Germaniae III. Heinrici et Arduini diplomata. Ed. H. Bresslau. Hannoverae 1900-1903. (a további-
akban: D. H. II.) XVII-XXX. 



furti zsinat vonatkozó iratát, valamint 1009-ig számos, a bambergi püspökség-
nek szóló oklevelet is.70 

Lehetséges-e, hogy a bambergi püspök-kancellár 1009 folyamán Szent Ist-
ván országába látogatott? Konkrét adatunk nincs erről, de érdemes emlékezet-
be idézni, hogy As(e)rik-Anasztáz esztergomi érsek 1007-ben részt vett a bam-
bergi püspökség alapításába beleegyező frankfurt i zsinaton, majd 1012-ben ol-
tárt szentelt a frissen felavatott bambergi székesegyházban.71 Tehát a magyar 
egyház fejének bizonyosan voltak kapcsolatai a II. Henrik alapította püspök-
séggel. Nem elképzelhetetlen, hogy 1009-ben — amikor nagyarányú egyház-
szervezés zajlott Magyarországon — egy vagy több német püspök látogatást 
tett István királynál és a magyar főpapoknál.72 Ha Györffy Györgynek és Wolf-
gang Huschnernek igaza van, akkor közöttük lehetett vagy éppenséggel egye-
dül érkezhetett Eberhard bambergi püspök, Egilbert kancellár idejének egyik 
sokat foglalkoztatott oklevélírója, aki itt segédkezet nyújtott a pécsi oklevél (és 
esetleg más oklevelek) kiállításához. Természetesen ezt a hipotézisek láncolatá-
ra épülő gondolatmenetemet későbbi kutatásoknak kell alátámasztaniuk vagy 
elvetniük. 

4. Veszprémi oklevél 

Szent István király 1009-ben, Sólynál, a Szent István első vértanú-kápol-
nánál kelt diplomájában a veszprémi Szent Mihály-püspökség és annak főpász-
tora, István püspök alá rendeli Veszprém, Fehérvár, Kolon és Visegrád várme-
gyéket a bennük található templomokkal és kápolnákkal, valamint falvakat ad 
adományul a püspökségnek a felsorolt megyékben. Az oklevelet átírásokból is-
merjük: IV Béla király (1235-1270) 1257. évi — 1263 u tán hamisított — okleve-
lébe foglaltan, illetve a tihanyi konvent 1295 körüli t ranssumptumában. Megál-
lapították, hogy a két átírás egy közös forrásra megy vissza, amely viszont nem 
azonosítható az eredeti oklevéllel. Az eredeti diploma 1342-ben valószínűleg új-
ból előkerült és a veszprémi egyház birtokába jutott, napjainkra azonban már 
véglegesen elveszett.73 A többségi vélemény szerint a diploma inkább adomány-
levélnek, semmint alapítólevélnek minősíthető, amely az egyházmegye határait 
vármegyék, és nem természeti határok szerint adja meg, mint tette azt a pécsi 
oklevél. 

70 Huschner, W.: Transalpine Kommunikation i. m. 795-836. 
71 DHA I. 42-43. (6. sz.); ÁKÍF 106. 
72 Esetleg Egilbert freisingi püspök is ekkor szerezhetett barátokat Magyarországon, ha ily 

módon értelmezzük az Azecho-levelet. 
7 3 Kritikai kiadását 1. DHA I. 52-53. (8. sz.). Ennek korábbi változatát 1. Györffy György. Diplo-

mata Hungarica antiquissima (1000-1196). Történelmi Szemle 3. (1960) 525-535. (különösen: 534-
535.). A IV Béla-féle átíró oklevéllel együtt történő kiadása, amely tartalmazza az átíró oklevél fény-
képét is: IV Béla király Pál veszprémi püspök kérésére megerősíti I. (Szent) István király veszprémi 
püspökségnek adott birtokokról szóló 1009. évi oklevelét (1257. november 20.). Szöveg, átírás és for-
dítás: Érszegi Géza. Levéltári Szemle 59. (2009: 1. sz.) melléklet. Magyar fordításait 1. Gutheil Jenő: 
Az Árpád-kori Veszprém i. m. 46-47. (Gutheil Jenő); ÁKÍF 95-98. (Piti Ferenc); IV Béla király Pál 
veszprémi püspök i. m. (Érszegi Géza). 



Az oklevelet a történeti kutatás egyhangúlag István király hiteles, szintén 
német hatásokat mutató diplomájaként értékelte. Harry Bresslau és Szentpétery 
Imre szerzőjének Heribert C nótáriust tekintette. Mivel a tihanyi átírásban hi-
ányzik a keltezés, ezért a Györffy György előtt tevékenykedő kutatók nem tar-
tották hitelesnek dátumsorát. Ennélfogva az oklevél keletkezését 1001-re vagy 
1002-re tették, jóllehet Bresslau nem kifogásolta a keltezés autentikus mivol-
tát.74 

Harry Bresslau és munkatársa, Hermann Bloch II. Henrik okleveleinek 
kiadása során figyelt fel arra, hogy a veszprémi diploma rendkívüli hasonlósá-
got mutat II. Henrik császárnak egy 1018-ban a bambergi (michelsbergi) Szent 
Mihály-monostor számára kibocsátott adománylevelével. Az azonosságok a két 
oklevél invocatiójára, promulgatiójára, corroboratiójára, és különösen arengá-
jára terjednek ki. A német kutatók a formuláskönyvben fennmaradt, eschato-
collumát vesztett bambergi oklevél írójának az úgynevezett HC nótáriust tar-
tották, aki 1016-tól az itáliai, 1018-tól a német kancelláriában tevékenykedett, 
majd 1019-1020-ban kilépett az udvari írásbeliségből.75 A német kutatás a ma-
gyar szakemberektől várta a két oklevél meglepő hasonlóságának magyaráza-
tát. A fiatal Szentpétery Imre részben eleget te t t Bresslau felhívásának, és 
1903-ban foglalkozott a kérdéssel, megállapítva: a kérdéses arenga már Arduin 
itáliai ellenkirály egy 1003. évi oklevelében is előfordul,76 és a veszprémi oklevél 
egyébként is az itáliai kancellária írásbeliségére jellemző jegyeket mutat az 
intitulatióban, a promulgatióban, a poena temporalisban és spirituálisban, va-
lamint a corroboratióban. Azt a lehetőséget elvetette, hogy egy, az itáliai kan-
celláriából kikerül írnok írhatta a veszprémi diplomát. Azt viszont elképzelhe-
tőnek tartotta, hogy egy onnan származó oklevél lehetett a mintaadó.77 

Számos új eredménnyel gazdagította a veszprémi oklevél kutatását is Györffy 
György munkássága. Több mint négy évtizeddel ezelőtt kiállt a diploma 1009. évi 
dátumának helyessége mellett, bebizonyítva: 1005-től a német írásbeliségben Brú-
nó A nótárius „előre írta az »Actum« szó után a kiállítás helyét, és az évet a szo-
kott »anno dominice incarnationis« helyett »anno ab incarnatione domini MV« 
szavakkal jelölte, úgy mint a veszprémi oklevélben van."78 Ekkor még a pécsi 
oklevéllel együtt egy itáliai scriptor munkájának gondolta a veszprémi diplo-
mát. 1009-et egy nagyszabású egyházmegye-szervezés évének tekintette, ami-
kor a pápai követ, Azo jelenlétében rendezték az akkor már létező, illetve fris-
sen alapított magyarországi püspökségek határait . Ezzel kapcsolatban szüle-

74 Bresslau, H.: Internationale Beziehungen i. m. 69-71.; Az Árpád-házi királyok okleveleinek 
kritikai jegyzéke. Szerk. Szentpétery Imre, Borsa Iván. I-II/4. Bp. 1923-1987. (a továbbiakban: RA) 
3. sz.; Szentpétery I.: Szent István i. m. 144., 170-172. L. még Gutheil J.: Az Árpád-kori Veszprém i. 
m. 43-46., 50-51., 54-55. 

75 D. H. II. 500-501. (389. sz.). HC nótáriusra 1. Bresslau, H.: Heinrich II. Einleitung i. m. 
XXVI. 

76 D. H. I I Diplomata Arduini 709. (8. sz.). 
77 Szentpétery Imre: A veszprémi püspökség alapítólevele. Századok 37. (1903) 297-307. A pár-

huzamba állítható szöveghelyeket 1. uo. 299. 
'8 A veszprémi oklevél dátumsora a következő: Datum in Sool apud capellam Beati Stephani 

prothomartiris, anno ab incarnacioni Domini millesimo VIII. — DHA I. 53. 



tet t meg a veszprémi püspökség oklevele is.79 Bő harminc éve megjelent Szent 
István-monográfiájában a veszprémi oklevélíró nótáriust Egilbert kancellárral 
hozta kapcsolatba, illetve egy, korábban Péter comói püspök, később az ellenki-
rályhoz átállt itáliai főkancellár alatt, majd 1004-től II. Henrik német kancellá-
riájában tevékenykedő írnokkal azonosította.80 Pályafutása zárószakaszában a 
veszprémi oklevél íróját az általa lombard származásának megtett Bonipert pé-
csi püspökkel tekintette azonosnak. Bonipertről a pécsi oklevélen kívül hír-
adást hordoz Fulbert chartres-i püspök hozzá írt válaszlevele, valamint a po-
zsonyi évkönyv is.81 Györffy szerint egykor Arduin ellenkirály szolgálatába áll-
hatott , majd Velencében tevékenykedhetett — erre utalhat a veszprémi oklevél 
anathémájában a 318 egyházatya átkának emlegetése, amely velencei-dalmáci-
ai sajátosság82 —, végül magyarországi főpap lett. Az 1018. évi bambergi oklevél 
és a veszprémi diploma közös részleteit a következőképpen magyarázta: 1018-
ban Bautzenben zárták le az évtizedes lengyel-német háborúkat, a békekötésen 
Szent István követeként Bonipert is részt vett, odafele állhatott meg Bam-
bergben, ahol elkészítette a Szent Mihály-monostor oklevelét. A veszprémi dip-
loma kritikai kiadásához írott kommentárjaiban összegezte az oklevél itáliai 
sajátosságait,83 valamint megállapította: az egyetlen interpolációnak az 1000 
font arany helyett a 8000 font arany emlegetése tekinthető a poena tempora-
lisban. Ezt ugyanis csak 1276, a veszprémi egyház elpusztítása u tán toldhatták 
be a diplomába, ellenhatásként a több tízezer ezüstmárka értékű kártételre.84 

Magam! az veszprémi oklevél írójaként szóba hoznám a pécsi diploma szer-
zőjeként is látókörbe került Egilbert D jegyzőt, akit Wolfgang Huschner feltéte-
lesen azonosított Eberhard comói ellenpüspökkel, későbbi bambergi főpappal. 
A jegyző és a püspök azonossága, illetve Eberhard comói működésének igazolt 
volta esetén két megfontolás szólhat esetleges szerzősége mellett: Egilbert D 
okleveleinek a német kutatás által megállapított itáliai sajátosságai, valamint 
az 1018. évi bambergi oklevél. A veszprémi diplomának a pécsi oklevél formulá-
itól való különbözőségeit variációs kényszerrel magyarázhatom. Az nem a ma-
gyar történetírás feladata, hogy felülvizsgálja Bresslau és Bloch véleményét, de 
ha a Szent Mihály-kolostor oklevelét el lehet vitatni HC jegyzőtől, és kapcsolat-
ba lehet hozni Egilbert D-vel, akkor jelen hipotézisünk komoly támasztékot 
nyerne. Mindenesetre egy bambergi püspök által Bambergben írott oklevél va-

79 Györffy György: Székesfehérvár feltűnése a történelmi forrásokban. Székesfehérvár évszáza-
dai 1. (1967) 19-25. (különösen: 22-23, az idézet: uo.). 

80 Györffy Gy.: István király i. m. 182, 266. 
81 ÁKÍF 103-104, 356. 
82 A 318 egyházatya átka a veszprémvölgyi görög oklevélben is szerepel. Véleményem szerint 

ott lehet bizánci hatásnak tulajdonítani, míg a veszprémi oklevélben valóban latin (itáliai) befolyás 
nyoma lehet. Amennyiben a görög oklevél 1009 után keletkezett, elképzelhető, hogy a hasonló átok-
formulát a veszprémi oklevél hatásának lehet minősíteni. 

83 A „cum ... famulis famulabusque" a megszokott „cum servis et ancillis" helyett, a „scul-
datius" kifejezés a „centurio" helyett stb. 

84 L. pl. Györffy György: Szent István történeti kutatásunkban. In: Szent István és kora. 
Szerk. Glatz Ferenc, Kardos József. Bp. 1988. 18-22. (különösen: 21-22.); Györffy György kommen-
tárja: DHA I. 49. (1. sz. jegyz.), 51-52, 1. még nevezetes monográfiájának legutóbbi, átdolgozott ki-
adását Györffy György: István király és műve. Bp. 2000.3 266-267. 



lószínűbb, mint Györffy György talán túlzottan nagyvonalú elképzelése Boni-
pert életpályájáról, diplomáciai működéséről. Természetesen az általam felve-
tettek megint csak Wolfgang Huschner (és Györffy György) kutatási eredmé-
nyeinek érvényességétől függenek. 

5. Pécsváradi oklevél 
Szent István király 1015-ben kelt oklevelében — többek között — 41 fa-

lut, abban több mint 1100 háznép szabad és szolga jogállású személyt, ezek és 
más közöttük lakók tizedét, két királyi kápolnát, két hetivásárt és azok vámját, 
egyházi kegyszereket, könyveket, állatokat adományoz a Vashegy alatti pécs-
váradi monostornak. Biztosítja az apátság számára az esztergomi érsek alá tar-
tozást, a bíráskodási jogot és egyházi (főpapi jelvények stb.) kiváltságokat. Le-
hetőséget ad az apátnak arra, hogy az egyház joghatóságával szembefordulókat 
elűzhesse birtokaikról. Az oklevél hitelesítése a királyi pecséttel a monostor fel-
szentelésének napján, Asrik kalocsai érsek, egykori pécsváradi apát jelenlét-
ében történt. Az oklevél nem eredeti alakjában, hanem hosszabb és rövidebb 
változatban ismert. (A rövidebb diplomából számos adomány leírása hiányzik, 
mint például a falvak, szolgálónépek, a vásárok donációjának rögzítése, döntő-
en az egyházi kiváltságokra szorítkozik). A hosszabb változat II. Géza király 
(1141-1162) 1158. évi hamis átiratában maradt fenn, amely tartalmazza még 
Damaszló (Árpád-házi?) herceg, Szent László és II. Béla (1131-1141) királyok 
szintén kétes hitelű adományait is. Ez az oklevél állítólag egy olyan tűzvész 
után készült, amelyben az eredeti diplomák elégtek, és csak az apátnál lévő má-
solatokat tudták átírni. II. Géza oklevelét először II. András király írta át 1228-
ban, utoljára pedig I. Károly (1301-1342) 1323-ban. Ez utóbbit 1403-ban IX. 
Bonifác pápa írta át, ennek 1657. évi esztergomi káptalani transsumptuma, il-
letve Bonifác oklevelének a vatikáni regisztrumkönyvekben fennmaradt máso-
lata is rendelkezésünkre áll. A rövidebb oklevélváltozatot I. Károly 1329-ben, 
majd Zsigmond király (1387-1437) 1399-ben írta át.85 

A pécsváradi oklevél — minden bizonnyal gazdag tartalma, valamint más 
államalapítás-kori oklevelekkel való bonyolult szövegkapcsolatai miatt — a pan-
nonhalmi és a veszprémvölgyi után leginkább vizsgálat alá vont 11. század eleji 
diplománk. 1938 előtt is több vélemény forgott közkézen részbeni vagy teljes 
hitelességéről, és részleges autenticitásának megállapítása napjaink magyar 
középkorkutatásában is gyakran tárgyalt kérdés. A 20. század elején még vol-
tak hívei teljes hitelének (Karácsonyi János), de hamis mivoltát is nagytekinté-
lyű kutatók vallották (Erdélyi László).86 Harry Bresslau általam is többször idé-
zett közleményében az intitulatiót, a poenát, a corroboratiót, a rendelkező sza-
kaszok egy bizonyos részét hitelesnek vélte, a népek és birtokok felsorolását, az 

85 Kritikai kiadását 1. DHA I. 72-80. (12. sz.). További — az 1403. évi pápai, ill. az 1399. évi 
Zsigmond-féle átíró oklevelet is tartalmazó — kiadása: Szent István király pécsváradi alapítólevele. 
Az eredeti latin szöveget gondozta és a bevezetőt írta: Érszegi Géza. Bp. 2000. (a továbbiakban: 
Pécsváradi oklevél) XX-XXXI. Magyar fordítása: uo. XXXII-XLIII. (Boronkai Ivánné Bellus Ibolya). 

86 A kutatástörténet rövid összefoglalását 1. Szentpétery /.: Szent István király pécsváradi és 
pécsi i. m. 11-12. 



apát és apátság egyházi jogait, az egyházi javak leltárát és az állatállomány elő-
számlálását viszont 13. vagy 14. századi betoldásoknak tartotta. Tanítványa, 
Szentpétery Imre e vonatkozásban teljesen szembeszállt mestere véleményé-
vel: a pécsváradi diplomát Szent István pannonhalmi és pécsi okleveleinek se-
gítségével az 1220-as években hamisított dokumentumnak tekintette, és nem 
gondolt államalapítás-kori előképre.87 

Az utóbbi hét évtizednek a pécsváradi oklevélre vonatkozó kutatását több 
tekintélyes szakember neve fémjelzi: Györffy Györgyé, Kristó Gyuláé, Érszegi 
Gézáé. Véleményt nyilvánított róla Püspöki Nagy Péter is. A fiatalabb kutató-
generációból Kiss Gergely írásait kell mindenképpen figyelembe venni a diplo-
ma vonatkozásában. 

Györffy György a ma ismert pécsváradi alapítólevelet hamisítványnak tartot-
ta, de számolt Szent István-i oklevelekkel Pécsváraddal kapcsolatban. Véleménye 
szerint az apátság eredetileg fejedelmi udvarház lehetett, amelyet Vajk-István az 
általa pápai követnek tekintett As(e)rik-Anasztáz lengyelországi apátnak — a ké-
sőbbi magyar egyházfőnek — adományozhatott még 1001. január 1-i koronázása 
előtt. Elképzelhetőnek tartotta: a donáció idején összeírást készíthettek az elado-
mányozott falvakról és népekről. Ez a conscriptio később interpoláltán bekerülhe-
tett az alapítólevélbe. Azt igazolhatónak látta, hogy mind az 1015. évi oklevelet, 
mind annak 1158. évi átírását — corroboratiójuk egyes kifejezései alapján — a 13. 
század elején hamisították, és ehhez (az esetleg létező fejedelem-kori összeíráson 
kívül) a következő források álltak rendelkezésre: 

1) István király pécsváradi oklevele, amely formulás részeiben döntően a 
pannonhalmi alapítólevéllel egyezett meg. Vannak viszont olyan eltérések, 
amelyek — a német birodalmi oklevelek szóhasználatával való összevetésben 
— igazolják egy XI. századi pécsváradi oklevél létezését, például az uralkodói 
intitulatio superna favente dementia-frázisa,88 a monostor sancte Dei Genitricis 
Matyié et Sancti Benedicti ad radicem Montis Ferrei-címzése,89 az anathéma90 

stb. Ez az István-kori oklevél 1015-ben, 1038-ban, vagy első királyunk halála 
után keletkezhetett, egy olyan helyi írnok tollából, aki ismerte a pannonhalmi 
alapítólevelet. Tartalmilag immunitást megerősítő kiváltságlevél lehetett, és el-
képzelhető, hogy eleve hamisítványként jött létre. Mindenesetre anathémája 
visszahathatott a pécsi oklevélre. A ma ismert pécsváradi alapítólevélben a 
protocollum, az immunitási formula és az eschatocollum mutat ja hatását. 2) A 
monostor javainak (népeinek, falvainak) összeírása, amely a 11. század máso-
dik felében jöhetett létre, és a 13. század eleji hamisításkor interpolálták. 3) 

87 Bresslau, H.\ Internationale Beziehungen i. m. 71-72, 74-75.; Szentpétery /.: Szent István 
király pécsváradi és pécsi i. m. 11-37. (Ez utóbbi közlemény rövid kivonata: Uő: Szent István 
pécsváradi és pécsi oklevele. Akadémiai Értesítő 29. [1918] 19-31.); Uő: Szent István i. m. 137-139. 

88 Vö. D. H. II. 17. (15. sz.). 
89 Vö. monasterio Sanctae Mariae et Sancti Benedicti, quod est situm ad radicem Montis 

nomine Acuti — D. O. III. II. 857. (423. sz.). 
90 Et ut plus divine ire occursum paveat, sciât se a Pâtre et a Filio et Spiritu Sancto et (a) 

Genitrice Dei sanctisque apostolis Petro et Paulo et a sancto Benedicto, in cuius honore predictum 
situm est monasterium, perpetuo anathemate dampnandum et ante tribunal Christi racionem reddi-
turum — DHA I. 80. 



Damaszló herceg és Szent László király adományainak kortárs, 11. század végi 
vagy valamivel későbbi összeírása. 4) II. Béla király adománya, amelyet egy hi-
teles oklevél alapján hamisíthattak. 5) Az apát főpapi jelvényeinek adományo-
zása, amely a 12. század végi mintára mutat. 6) A ma ismert oklevél bevezetőjé-
nek és dátumának megalkotásánál pedig Szent István király Hartvik-féle le-
gendáját is felhasználták, többek között As(e)rik-Anasztáz apát emlegetése-
kor.91 Az oklevél zavaros időmeghatározását92 Györffy György nem tekintette 
valódinak, nézete szerint 1015-ben alapíthatták a pécsváradi apátságot és 1038-
ban szentelhették fel, miként a pozsonyi évkönyv állítja.93 Tehát Györffy azon 
kutatók számát gyarapította, akik tekintettel voltak államalapítás-kori előz-
ményre, sőt előzményekre a pécsváradi oklevélnél.94 

Az államalapítás 1000. évfordulója a pécsváradi oklevél kutatásának tör-
ténetében is jelentős dátumnak számított. Kristó Gyula ekkor megjelent tanul-
mányában egy eredeti Szent István-kori pécsváradi oklevél létének kérdését tag-
lalta. Neki is feltűnt, hogy az intitulatio superna favente dementia-kifejezése, az 
ad radicem Montis Ferrei-megjelölés a monostor lokalizálásában, a monasterium 
Sancte Dei Genitrieis Marie et Sancti Benedicti-kifejezés mind korhű a l l . század 
elejére, német császári oklevelek szóhasználatával is igazolható, és más magyaror-
szági oklevélben nem fordul elő. Mindezek számára egy államalapítás-kori pécs-
váradi diploma létezését igazolták. Az oklevél 1015. évi kiadását sem tartotta lehe-
tetlennek, de ez csak a monostor alapításának ideje lehetett, felszentelése évtize-
dekkel később, 1038-ban történhetett meg. Tagadta viszont Györffy György azon 
állítását, hogy egy korai pécsváradi oklevél anathéma-formulája hathatot t az 
1009. évi pécsi oklevelére. Végképp elvetendőnek tartotta Györffy elképzelését 
egy 1000 körüli pécsváradi összeírásról, hiszen — korábbi véleményét összefog-
lalva — igazolta: Pécsvárad 1008/1009-ig az István királlyal szembenálló, po-
gány fekete magyarok területén feküdt, ahol az államalapító uralkodó fennha-
tósága nem érvényesült.95 Tehát As(e)rik-Anasztáz — egyébként is kétségbe 
vont pápai követi mivoltában96 — nem juthatot t hozzá itt udvarházhoz, Pécs-
várad körzetében 1009 előtt legfeljebb térítő tevékenységet fejthetett ki. A fő-
pap szerepeltetését az oklevélben Kristó Gyula kifejezetten a Hartvik-legen-

91 Vö. Assericus abbas [...] ad radicem Montis Ferrei cenobium sub titulo sancti patris Bene-
dicti construxit, ubi [...] congregatio monasterialis disciplina regulari pollens temporalium susten-
tatione copiarum ex donativis sancti ducis superhabundans — Scriptores rerum Hungaricarum 
tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. Edendo operi praefuit Emericus Szent-
pétery. I-II. Bp. 1937-1938. II. 411-412. Az „ad radicem Montis Ferrei" kifejezés legendabeli szerep-
lése magyarázatot adhat a pécsváradi oklevél hasonló frázisára, tehát itt nem feltétlenül szükséges a 
német birodalmi írásbeliség mintaadó szerepére gondolni! 

92 Verumtamen circumscripcio nostre donacionis ante nostram coronacionem fuit assignata, 
ante annos XIIII, prius quam fundamentum foderetur, XVII0 anno a fundacione monasterium iam-
dictum est consecratum. Anno ab incarnacione Domini M0 XV0 — DHA I. 80. 

93 ÁKÍF 355. 
94 Györffy Gy.: A magyar egyházszervezés i. m. 202-203.; US: István király i. m. 158., 173., 

187-188., 233., 235-238., 243., 469^70. , 494.; Györffy György kommentárja: DHA I. 19., 67-72. 
95 Kristó Gyula: A fekete magyarok és a pécsi püspökség alapítása. In: Uő: írások Szent István-

ról i. m. 79-87. (Első megjelenése: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta 
Historica 82. [1985] 11-16.). 

96 Gerics J.: Szent István királlyá avatásának i. m. 



dával hozta kapcsolatba, és célját abban jelölte meg, miszerint az interpolátor 
vele kívánta hitelesíteni a monostor ősi mivoltát. A formulás részeken kívül be-
hatóan foglalkozott a diszpozitív részekkel is. A rendelkezések közül négyet Ist-
ván-korinak, de legalábbis 11. századinak nyilvánított: az apátságnak szolgáló 
200 vitézt, az apátot kísérő 12 lovas szolgát, a Szent Péter-egyháznál lévő va-
sárnapi vásárt, illetve azt a követelményt, hogy az apát fennhatóságát el nem 
ismerő személyek ingóságaikkal együtt távozzanak, vagy a király űzze ki őket. 
Összegezve: Kristó Gyula is számolt egy eredeti pécsváradi diplomával, amely 
erőteljes német hatásokat mutathatott , de nem tagadta a jelenleg ismert doku-
mentumnál a pannonhalmi és pécsi oklevelek mintaadó szerepét sem. A rendel-
kező részek nem kis hányadát is korhűnek vélelmezte, de például As(e)rik-
Anasztáz szerepeltetését, a birtokhatárok István király koronázása előtti kije-
lölését betoldásnak minősítette.97 

2000-ben Érszegi Géza is beható elemzést nyújtott a pécsváradi oklevél-
ről. Részletesen bemutat ta a diploma részeit, a pannonhalmi oklevél hatását, és 
a ma ismert dokumentumot — a pannonhalmihoz hasonlóan — egy több évszá-
zados jogfejlődés eredményének tekintette. A rövidebb változatot az eredetit 
utánozva hamisíthatták a 13. század elején, ez főként az egyházi kiváltságokat 
biztosíthatta. A ma ismert oklevélnek a birtokok, szolgák, egyéb ingóságok ado-
mányozásáról szóló részeit az eredeti diplomára vezette vissza. Eltért Györffy 
György és Kristó Gyula álláspontjától As(e)rik-Anasztáz szerepének megítélé-
sében: a főpapot — az oklevélnek hitelt adva — egykori pécsváradi apátnak, 
majd kalocsai érseknek vélte, aki elkészítette és hitelesítette az eredeti diplo-
mát. A furcsa keltezést is valóságosnak fogadta el: 998-ban adományozhattak 
birtokokat Pécsváradnak, 1012-ben kezdhették meg az alapok kiásását, 1015-
ben szentelhették fel Szent Benedek tiszteletére a monostort, majd 1037-ben 
Szűz Mária oltalma alá is helyezhették.98 

Püspöki Nagy Péter még 1988-ban fejtette ki véleményét a pécsváradi dip-
lomával kapcsolatosan. Álláspontja szerint 1001-ben már született egy előzetes 
birtokátruházó (asszignációs) oklevél, majd 1015-ben egy kiváltságlevél. Ezt — 
formulás részeinek tanúsága alapján — Heribert C egyik munkatársa készít-
hette. A ma ismert oklevél keletkezését Szentpétery Imre véleményét követve 
1220 körűire helyezte. Valóságosnak fogadta el az oklevél híradását As(e)rikről 
(nála: Asrik). A főpap 998-ban pécsváradi apát lehetett, 1015-ben pedig kalocsai 
érsekként az oklevél kiadásában vett részt.99 

Kiss Gergely is több írásában tárgyalta a pécsváradi oklevél genezisét. Ál-
láspontja szerint a ma ismert diploma többszörösen interpolált, kétes hitelű 
forrás. Nem nevezhető alapítólevélnek, csupán birtokokat és jogokat összeíró 
oklevélnek. A jogok biztosításához a következő interpolációs fázisok vezethet-
tek: 1) tizedszedési jog biztosítása az apátnak (1158 előtt), 2) az alapítólevél 
megalkotása: a meglévő birtokok, szerkönyvek felsorolása, pannonhalmi min-

97 Kristó Gyula: Szent István pécsváradi okleveléről. In: „Magyaroknak eleiről". Ünnepi tanul-
mányok a hatvanesztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Piti Ferenc. Szeged 2000. 307-321. 

98 Érszegi Géza: Bevezető. In: Pécsváradi oklevél VII-XVII. 
99 Püspöki Nagy P: Az Árpád-kori vásártartás i. m. 38-53. 



tára egyházjogi kiváltságok biztosítása, részleges exemptio (esztergomi érsek 
alá tartozás) kivívása (13. század eleje), 3) a pécsváradi hospesek apáti jogható-
ság alá vonása (13. század vége), 4) a királyi kápolnák feletti iurisdictio meg-
szerzése (14. század eleje).100 

Magam az elmúlt évtizedek kutatása nyomán tagadhatatlannak látom egy 
államalapítás-kori pécsváradi oklevél létezését, a Györffy György és nyomában 
Kristó Gyula által felhozott bizonyítékok mindenképpen erre látszanak utalni. 
Tehát módosítandó a Szentpétery Imre által kialakított elképzelés, miszerint 
nem volt István király korában a vashegyi monostornak német mintájú alapító-
levele. Ennek a pannonhalmi és pécsi oklevelektől különböző formuláit (az inti-
tulatio bizonyos kifejezései, a monostor védőszentjeinek megjelölése) tovább kelle-
ne nyomozni a császári oklevéladásban, és így esetleg azoknak az oklevélíró nótári-
usoknak a köre is behatárolhatóvá válna, akiknél ezek az oklevélrészek előfordul-
tak. Talán valamelyikük vagy valamelyikük tanítványa fogalmazhatta az eredeti 
oklevelet. Nem értek viszont egyet azokkal a törekvésekkel, amelyek a nyilvánva-
lóan hibás oklevélbeli dátum-meghatározásra és As(e)rik-Anasztáz személyére ko-
molyan építenek a monostor alapításával, a pécsváradi diploma keletkezésével 
kapcsolatban. A főpap 1015-ben bizonyosan nem volt kalocsai érsek, és korábban 
sem lehetett az egyébként is ekkor létrehozott monostor vezetője.101 Személye 
minden bizonnyal a Hartvik-legenda lapjairól keveredett valamelyik interpolációs 
fázis folyamán a Pécsvárad alapításával kapcsolatos oklevélbe. 

A fentebb tárgyalt öt diplománál bizonyítható a Szent István-kori eredet, 
illetve minta. A következő öt oklevél már egyértelműen hamisnak minősül, oly-
kor egyenesen az újkorból származónak, és esetükben — a mérvadó kutatás 
megállapításai szerint — nem számolhatunk 11. század eleji előképekkel. Meg-
jegyzendő: hamis mivoltuk korai megállapítása és elfogadása jóvoltából kutatá-
sukban sem történtek olyan jelentős események az elmúlt évtizedekben, mint a 
korábban bemutatott diplomák esetében. 

6. 1019. évi zalavári oklevél 

Szent István király 1019-ben a zalai szigeten alapított Szent Adorján-mo-
nostor apátjának, Péternek felhatalmazást ad a neki adott két kápolnán kívül 
újabb kápolnák építésére, felhatalmazza püspöki jelvények viselésére, felsorolja 
az egyháznak jutatott tizedadó helységeket, vámhelyeket, halastavakat és egyéb 
jövedelmeket. Az oklevél 14. század végi átiratban maradt korunkra.102 

A pozsonyi évkönyv alapján hitelesnek fogadható el, hogy 1019-ben Zala-
várott bencés monostort alapított az államalapító uralkodó,103 de a fenti oklevél 

100 Kiss Gergely. Jogbiztosítási törekvések a pécsváradi bencés monostorban a 12-13. század-
ban. (Adalékok a magyarországi exemptio történetéhez). Acta Universitatis Debreceniensis de 
Ludovico Kossuth nominatae. Series Historica 51. (1999) = Történeti tanulmányok 7. (1999) 
33-49. L. még Uő: Jogbiztosítás a pécsváradi bencés monostorban a 12-13. században. Sic Itur Ad 
Astra 11. (1999: 2-4. sz.) 237-262. 

101 Az első magyarországi érsekek kérdésére 1. több tanulmányomat: Thoroczkay Gábor: írá-
sok az Árpád-korról. (Történeti és historiográfiai tanulmányok). (TDI-könyvek 9.) Bp. 2009. 9-65. 

102 Kritikai kiadását 1. DHA I. 91-92. (14. sz.). Modern magyar fordítása nincsen. 
103 ÁKÍF 355. 



kétséget kizáróan hamisítvány. Az alapítólevél e mivoltát véglegesen Karácso-
nyi Jánost követve Erdélyi László bencés tudós állapította meg a 20. század ele-
jén, és elkészültét — a zalavári apát és a veszprémi püspök közötti tizedper te-
kintetbe vételével — 1308-1326 közé helyezte.104 Az oklevél forrásául legin-
kább a pannonhalmi alapítólevél (formulás részeiben) és a pozsonyi évkönyv 
szolgált (ez utóbbi kútfő használatára a dátum mellett Bonipert és Modeszt 
püspökök emlegetése utal). Erdélyi véleményét elfogadta Szentpétery Imre is.105 

Györffy György úgy vélekedett, hogy a diploma hamisításakor a fentieken kívül va-
lószínűleg felhasználtak még egy 11. század végi birtokösszeírást, erre utalhat má-
sok mellett a kápolnák, az archaikus Kolon vár (civitas Kolon) hídvámjának, a 
csepeli csikótizednek az emlegetése.106 Püspöki Nagy Péter az oklevél hamisítá-
sának időpontját Erdélyi datálásánál majdnem egy évszázaddal korábbra, az 
1250-es évek elejére helyezte, de hamisítvány mivoltát nem vitatta.107 

7. 1024. évi zalavári oklevél 

Szent István király 1024. augusztus 16-án Székesfehérváron egyházi és vi-
lági előkelők társaságában Péter zalavári apát kérésére védelmébe veszi annak 
monostorát, mások mellett bíráskodási kiváltságban részesíti, némely helységé-
ben vásártartási jogot ad, felsorolja a halastavakat, falvakat, birtokokat, ame-
lyeket az apátságnak adott tizedükkel és minden jövedelmükkel. Az oklevél két 
14. századi átiratban ismeretes napjainkban.108 

Az oklevél hamisítvány mivoltát — ugyanúgy mint az 1019. éviét — Kará-
csonyi Jánost követve Erdélyi László igazolta, elkészültét 1341-1346 közé he-
lyezve.109 A hamis diploma létrehozásához az 1019. évi zalavári oklevelet és 13. 
század végi, Pannonhalmának és Zakivárnak szóló diplomákat használtak fel. 
Bizonyos kifejezései viszont már a 14. század első felét idézik. Mindezt az okle-
vél formulás és rendelkező részei is bizonyítják. Karácsonyi és Erdélyi vélemé-
nyével egyetértett Szentpétery Imre is.110 Györffy György az oklevél minősíté-
sénél elfogadta tudós elődei álláspontját, de a hamisítás időpontját 1343-1347 
közé módosította.111 E diplomatikai közmegegyezéssel Püspöki Nagy Péter szállt 
szembe. Véleménye szerint az 1024. évi oklevél korábbi, mint az 1019. évi, elké-
szülte 1228-1241 közé tehető. O feltételezett egy Szent István-kori zalavári ado-
mánylevelet is, amelyre a ma ismert diplomában néhány birtokadomány, egyes 
formulás részek, illetve a dátum utalhat.112 

104 Karácsonyi János: Szent-István király oklevelei és a Szilveszter-bulla. (Diplomatikai ta-
nulmány). Bp. 1891. 106-123.; Erdélyi László: A zalavári apátság legrégibb oklevelei. In: A pan-
nonhalmi Szent-Benedek-rend története. I-XII. Szerk. Erdélyi László, Sörös Pongrác. Bp. 1902-
1916. (a továbbiakban: PRT) VII. 451-508. (különösen: 488-508.). 

105 RA 7. sz. 
106 Györffy Gy.: István király i. m. 325.; Györffy György kommentárja: DHA I. 90-91. 
107 Püspöki Nagy P: Az Árpád-kori vásártartás i. m. 54-56. 
108 Kritikai kiadását 1. DHA I. 101-102. (17. sz.). Modern magyar fordítása nincsen. 
109 Karácsonyi J.: Szent-István király i. m. 124-133.; Erdélyi L.: A zalavári apátság i. m. 

476-488., 506-507. 
110 RA 8. sz. 
111 Györffy György kommentárja: DHA 1. 100. 
112 Püspöki Nagy P: Az Árpád-kori vásártartás i. m. 56-58. 



8. Bakonybéli oklevél 

Szent István király 1037-ben a Bakony erdejében lévő Bél helységben alapí-
tott Szent Móric-monostort adományokkal (vámjövedelmekkel, halászóhelyekkel, 
falvakkal, birtokokkal, erdőhasználati joggal) látja el, kiveszi a püspöki joghatóság 
alól, szabad apátválasztást, kápolnaépítési jogot, tizedszedést biztosít, az apátnak 
egyházjogi kiváltságokat és főpapi jelvényeket juttat. Az oklevél egy 1330. évi át-
iratban maradt ránk.113 

A nagyobbik Szent István-legenda alapján bizonyosan István király által ala-
pított bakonybéli apátság114 oklevele kétségtelenül hamis. Ezt már jó száz évvel 
korábban megállapította Karácsonyi János és nyomában Erdélyi László.115 Az ok-
levél elkészítéséhez felhasználták a ma is ismert pannonhalmi alapítólevelet, a 
bakonybéli monostor 1086. évi összeírásának bizonyos részleteit, egy 1230-ban 
kelt pápai bullát, Szent Szórárd-András és Benedek legendáját, valamint a na-
gyobbik Szent István-legendát. Az 1037. évi dátumot bizonnyal a pozsonyi év-
könyvből vették, ahol egy Szent Benedek-monostor felszenteléséről van szó. (Ez 
valójában Pécsváradra vonatkozik). A hamisítás időpontjául az 1230-1240 közötti 
időszak határozható meg. Az oklevél hamis mivoltát, az azt bizonyító érvelést, a 
hamisítás időpontját elfogadta Szentpétery Imre116 és Györffy György,117 valamint 
stíluskritikai alapon ifj. Horváth János, a középlatin filológia professzora is.118 Püs-
pöki Nagy Péter ez esetben nem számolt az oklevél hitelességével, de a diploma bi-
zonyos vásárvám- és réwám-adományait Szent István-korinak nyilvánította.119 

9. Ravennai oklevél 

Szent István király a Vasas Szent Péterrről elnevezett ravennai monostor 
apátjaihoz és konventjéhez intézett oklevélben elbeszéli, hogy Szent Gellért 
csanádi püspök tanácsára a ravennai herceggel együtt ő hozta létre az apátsá-
got, a magyar zarándokok és királyi követek ellátására évi 25 márka ezüstöt 
rendel, amely összeget a monostor tagjai az egyház javítására és ruházkodásra 
költhetik. Az oklevél csak nyomtatott formában, Hieronymus Rubeus (Girola-
mo Rossi) 16. századi itáliai történetíró tízkötetes Ravenna-történetéből ismert 
(1589).120 

A 19. század végének kutatása (mint például Karácsonyi János) még hite-
lesnek vélte az oklevelet,121 de ezt követően megalapozott bírálatok érték, és 

113 Kritikai kiadását 1. DHA I. 118-119. (26. sz.). Magyar fordítása: http://bakonybei.osb.hu/ 
tortenelem/alapitolevel.htm (letöltés időpontja: 2008. 12. 07,; Dénesi Tamás). 

114 ÁKÍF 291. 
115 Karácsonyi J.: Szent-István király i. m. 134-145.; Erdélyi László: A bakonybéli apátság Ár-

pád-kori oklevelei. In: PRT VIII. 219-266. (különösen: 224-233.). 
116 RA 9. sz. 
117 Györffy György kommentárja: DHA I. 117-118. 
118 Horváth János: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp. 1954. 79-80. 
119 Püspöki Nagy P.: Az Árpád-kori vásártartás i. m. 58-60. 
120 Kritikai kiadását 1. DHA I. 123. (28/11. sz.). Magyar fordítása: Luttor Ferenc: Szent István 

egyházi kapcsolatai Rómával, Montecassinóval, Ravennával, Velencével, Jeruzsálemmel és Bizánc-
cal. In: Emlékkönyv Szent István i. m. I. 426-446. (különösen: 438.; Luttor Ferenc). 

121 Karácsonyi J.\ Szent-István király i. m. 16-24. 



manapság már nem kételkednek hamis mivoltában. Harry Bresslau az oklevél 
számos kifejezését tartotta korszerűtlennek a l l . század első feléhez, és nehez-
ményezte az Európa-szerte csak később megjelenő márkasúly említését is.122 

Hóman Bálint nagy pénztörténeti munkájában szintén a márka emlegetése mi-
att tartotta hamisítványnak, és kimutatta: a diplomát IV Béla ifjabb király 
1233. évi hiteles, a ravennai monostornak szóló oklevele alapján hozták létre. E 
diploma szerint II. András király 1233 körül megadományozta az itáliai monos-
tort.123 Hóman a hamisítás időpontját a 14. században jelölte meg.124 Bresslaut 
és Hómant követte az oklevél megítélésében Szentpétery Imre.125 Györffy 
György elfogadta a korábbi kritikus véleményeket, de a hamisítás időpontjául a 
13. századot hozta szóba. Azt viszont nem tar tot ta teljesen kizártnak, hogy 
István király tényleg támogatásban részesíthette a ravennai apátságot.126 

10. Nyitrai oklevél 

Szent István király a nyitrai várba jövetelekor ott talált kilenc papnak, 
akik magukat a Szent Emmerám-egyház kanonokjainak mondták, falvakat és 
jövedelmeket adományoz, valamint Nyitra és más falvak tizedeit, továbbá meg-
határozza: a nyitrai kanonokok a zsinatokon és egyéb gyűléseken az esztergomi 
káptalan tagjai u tán a második helyet foglalják el. Az oklevél csak 18. század 
eleji másolatban ismert.127 

A hagyományosan 1006 körűire keltezett oklevelet a diplomatikai kutatás 
már a kezdetektől olyan 18. század eleji hamisítványként értékelte, amely a nyitrai 
székeskáptalanban keletkezett.128 A diploma kifejezései, helynevei mind kora újkori 
születésre mutatnak. Legbehatóbb elemzését legutolsó kiadójának, Richard Mar-
sina szlovák középkorkutató professzornak köszönhetjük.129 Györffy György nagy 
okmánytárában — lévén 1526 utáni keletkezésű — nem is adta ki szövegét, 
csak rövid kritikai ismertetésben utasította el hitelességét.130 A legújabb hazai 
egyháztörténeti kutatások arra a következtetésre jutottak, hogy a morva-kori 
nyitrai egyházi intézmények a magyar honfoglalás idején elpusztultak, az otta-
ni társaskáptalan legkorábban a 11. század második felében jöhetett létre, és 
hamarosan székesegyházi káptalanná vált a nyitrai püspökség alapításával.131 

122 Bresslau, H.\ Internationale Beziehungen i. m. 66-69. 
123 RA 601. sz. 
124 Hóman Bálint: Magyar pénztörténet (1000-1325). Bp. 1916. 85-88. 
125 RA 10. sz.; Szentpétery /.: Szent István i. m. 140-143. 
126 Györffy Gy.: István király i. m. 303-304.; Györffy György kommentárja: DHA I. 121., 123. 
127 Kritikai kiadását 1. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I—II. Ed. Richard Marsina. 

Bratislava 1971-1987. I. 49. (51. sz.). Modern magyar fordítása nincsen. 
128 L. pl. Karácsonyi J.: Szent-István király i. m. 103-104.; RA 4. sz. 
129 Richard Marsina: Studie k Slovenskému diplomatáru 1/2. (Historické studie 18.) Bra-

tislava 1973. 38-44. 
130 DHA I. 434. (+ 2. sz.) 
131 Thoroczkay Gábor: Megjegyzések a nyitrai és pozsonyi egyház korai történetéhez. (Kálmán 

király I. törvénykönyve 22. cikkelyének szöveghagyományáról). In: Uő: írások az Árpád-korról i. 
m. 89-107. (Első megjelenése: Századok 142. [2008] 359-373.); Koszta László: A nyitrai püspökség 
létrejötte. (Nyitra egyháztörténete a 9-13. században). Századok 143. (2009) 257-318. 



A Szent István király nevéhez kapcsolt tíz teljes szövegű oklevél bemuta-
tásának a végére jutottam. Olvasóim láthatták, hogy a hitelesség valamilyen fo-
kára igényt tartó öt diploma vizsgálatánál az elmúlt évtizedekben is jelentős lé-
pések történtek, illetve új kutatási irányok nyíltak meg. Mint a bevezetőben is 
említettem, külön ki kell emelni Györffy György munkásságának jelentőségét, 
aki az oklevelek kritikai kiadásával és beható vizsgálatával az addiginál maga-
sabb színvonalra emelte kutatásukat, kutathatóságukat. Nem kevésbé jelentős 
az a tény, hogy a német diplomatika újból figyelmet szentel államalapítás-kori 
okleveleinknek. Végezetül csak reménykedni tudok abban, hogy a vonatkozó 
vizsgálatokat olykor továbbgondoló szemletanulmányom mind a felsőoktatás-
ban, mind a kutatásban megfelelő módon hasznosítható lesz. 



Tóth Péter 

„REGNUM VACAVIT VERO REGIMINE" 
Egy krónikahely és annak értelmezése 

A többszöri átszerkesztés, esetleg a másolások következtében a magyar 
krónikák számos olyan részletet tartalmaznak, amelyek magyarázatot igényel-
nek. Ezek egyike látszólag egy kronológiai probléma. I. András uralkodásának 
a végét tárgyalva — tehát eléggé szokatlan helyen — Kézai Simon elmondja, 
hogy Szent István király halála után 11 év és 4 hónap telt el András uralkodá-
sának az első évéig, s ez alatt az időszak alatt Péter király 5 és fél évet, Aba ki-
rály pedig 3 évet uralkodott.1 Gyakorlatilag pontosan ugyanezt olvashatjuk a 
14. századi krónikakompozícióban is.2 

Első pillantásra is szembetűnik, hogy a számításban valami hiba van, hi-
szen Péter és Aba Sámuel uralkodási ideje együttvéve csak 8 és fél évet tesz ki, 
ami éppen 2 évvel és 10 hónappal kevesebb, mint a Szent István halála és And-
rás trónra lépése között a krónikák szerint eltelt időszak. Lehetetlennek gondo-
lom, hogy a krónikaírók ne vették volna észre ezt a hibát: ezért a kérdés az: ha 
észrevették, vajon miért nem javították? Hogy lett volna lehetőségük a helyes-
bítésre, arra a Chronicon Zagrahiense a bizonyíték, amely szerint Szent István 
király halála után 11 év, 4 és fél hónap telt el, s ebből Gizella „fivére", Péter ki-
rály több, mint 7 évet volt az ország élén, Aba király pedig több, mint 3 évet. 
Utána következett András, aki 15 éven keresztül uralkodott.3 Azaz a krónika 
szerkesztője — mai tudásunk szerint önkényesen és hibásan — két évet tett 
hozzá Péter uralkodási idejéhez és valamennyivel Aba Sámuel uralkodásának 
az idejét is megnövelte, s így egészen közel került az általa kissé ugyancsak he-
lyesbített 11 év, 4 és fél hónapnyi időszakhoz. Más, de jellemző — és ugyanak-
kor talán árulkodó — módon bánik ezekkel a számokkal egy idegen krónika, a 
magyar forrását meglehetős pontossággal követő Chronicon Henrid de Mügeln: ez 
egyszerűen kihagyja az egész részletet, nyilván mint olyat, amelynek észrevette 
ugyan a hibás voltát, ám, mivel javítani nem akarta vagy nem merte, nem tu-

1 Post mortem itaque sancti regis Stephani transacti sunt anni undecim, menses quatuor 
usque ad annum primum imperii Andreae regis. Interea vero Petrus rex primo et secundo regnavit 
annis V et dimidio. Aba vero regnavit annis tribus — Scriptores rerum Hungaricarum tempore 
ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum I—II. Edendo operi praefuit Emericus Szentpétery. 
Budapestini 1937-1938. (a továbbiakban: SRH) I. 180. 

2 Uo. 351-352. 
3 Post obitum huius regis sanctissimi regnum vacavit vero regimine annis undecim, mensibus 

quattuor et medio, infra quod tempus prefuit regno Petrus Theutonicus, frater [...] Gesle consortis 
eiusdem sancti regis, forsan annis VII et ultra [...] Et post ipsum Aba prefuit annis tribus et ultra 
[...] Post hec adeptus est coronam Andreas dux, fdius Wazul [...] et prefuit regno annis quindecim 
[...] obiit anno Domini M-o sexagesimo — uo. 207-208. 



dott vele mit kezdeni. Mással legalábbis nehezen magyarázható, hogy miért ép-
pen itt tér el az addig hűségesen követett forrásától, amelyik a kutatás szerint a 
budai krónika családjához tartozott, tehát tartalmaznia kellett a fentebb közölt 
számsort. 

A Szent István halála és I. András trónra lépése közötti tizenegy év hagyo-
mányát a krónikákon kívül, de azoktól valószínűleg nem függetlenül a Legenda 
sancti Gerardi episcopi is megőrizte, amely szerint Gellért püspök vértanúsága 
a Szent István király halálát követő tizenegyedik esztendőben történt és a her-
cegek is ekkor érkeztek Magyarországra.4 

Nyomatékosítani kell, hogy ez a hiba kettős. Egyrészt tudjuk, hogy Szent 
István halála és András t rónra lépése között nem több mint 11 esztendő telt el, 
hanem csak 8 és még néhány hónap. Ez a tartalmi hiba. Másrészt viszont a kró-
nikák által fenntartott számításában egy „számszaki" hiba is van, mégpedig az, 
hogy 5,5 + 3 * 11,5. 

A kutatók a két hiba közül csak az elsőt próbálták magyarázni, mégpedig 
először olyan módon, hogy feltételezték: felcserélve a római számok számjegye-
it, valamelyik másoló írt IX helyett véletlenül XI-et.5 Ilyen módon két évet 
nyerve, még mindig marad azonban 10 hónapnyi uralkodó nélküli időszak. Ezt 
az űrt például Katona István akképpen próbálta meg kitölteni, hogy feltételez-
te: András uralkodásának első évét úgy számolta a krónika, hogy nem azt az 
időt tekintette, amikor — megválasztva vagy felkérve — a fivérével, Leventével 
együtt birtokolta a hatalmat, hanem azt az időpontot, amikor fivére meghalt és 
ő — egyedül maradva a hatalomban — elnyerte a koronát.6 Abból kiindulva pe-
dig, hogy Szent István 1038. augusztus 15-én hunyt el, Katona az uralkodási 
éveknek az általa helyesbített száma alapján arra a következtetésre jutott, 
hogy András koronázására 1047. december 15-e körül kerülhetett sor — termé-
szetesen mindenféleképpen Levente halála után. Katona még oly kézenfek-
vőnek látszó megoldási javaslatát (amely egyébiránt modernebb szövegmagya-
rázatokban7 is felbukkan) azonban semmiképpen sem fogadhatjuk el, hiszen ha 
csak puszta betűcseréről lenne szó, azt feltehetően a krónika bárki későbbi 
folytatója, átszerkesztője vagy másolója észrevette és gondolkodás nélkül kija-
vította volna. 

A modern forráskritika nyilván ezért is másban látja a tévedés okát és 
egyéb, hasonló hibákkal együtt a krónika szerzőjének írói módszerét teszi érte 
felelőssé.8 E módszer lényege, hogy a szerző, aki előtt úgyis ott volt a forrása: az 
eseményeket évszámokhoz rendelő Annales Altahenses, az elbeszélés folyama-
tosságának fenntartása érdekében ezeket az évszámokat elhagyta, vagy ponto-

4 SRH II. 501. 
5 Stephanus Katona: História critica regum Hungáriáé stirpis Arpadianae etc. Tomulus II. 

complectens res gestas Andreae I. Belae I. Salamonis, Geisae I. S. Ladislai. Pestini 1779. 34. 
6 Non tam tempus illud, quo rex Andreas vei electus, vei accitus, vei cum fratre Leuenta si-

mul rerum potitus est, respexerit, quam illud, quo, defuncto iam germano, solus rerum potitus 
sacraque corona redimitus est — uo. 

7 Horváth János: Jegyzetek. In: Thuróczy János: A magyarok krónikája. Ford. Horváth János. 
(Pro memoria) Bp. 1980. 483. (270. sz. jegyz.). 

8 Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum II. Commentarii. Composuit Elemér Mályusz 
adiuvante Julio Kristó. Bp. 1988. (a továbbiakban: Commentarii) II/l. 333-335. 



sabban nagyon ri tkán jegyezte fel, s ehelyett inkább az uralkodási időtartamo-
kat adta meg. Szent István esetében sem halálának évét írta le, hanem azt, 
hogy hány évet uralkodott, s ezt tévesen 46-nak mondta: és éppen ez lenne az 
oka a téves összegzésnek is. 

Még ha el is fogadnánk ezt a némiképpen homályos magyarázatot, akkor 
is megválaszolatlan marad a másik kérdés: tudniillik, hogy miért maradhatott 
meg a krónikákban egy „számszaki hiba" (azaz, hogy 5,5 + 3 * 11,5), illetve az, 
hogy amikor kísérlet történt a hibajavítására, a Chronicon Zagrabiense miért a 
két (de különösen az egyik) uralkodási időt növelte meg és miért nem azok té-
ves összegét csökkentette? Nézetem szerint ennek-csak egyetlen oka lehetett: 
az, hogy a 11 év, 4 és fél hónap időtartam valami olyan, rendkívül szilárd ha-
gyományon alapult, amely még akkor is lehetetlenné tette a helyesbítését, ami-
kor a hagyománynak a forrása már régen elhomályosult. Az alábbiakban ezt kí-
sérelem meg bizonyítani. 

* * * 

A Chronicon Zagrabiense, mint láttuk, értékeli is ezt az időszakot, amikor 
megmondja róla, hogy akkor, azaz Péter és Aba Sámuel uralkodásának az ide-
jén regnum vacauit vero regimine, vagyis „az ország híjával volt az igaz uralom-
nak".9 A krónikakompozíció pedig pontosan rögzíti ennek az időszaknak az ele-
jét — Szent István halála —, illetve a végét — I. András uralkodásának a kezde-
te. Első lépésben ezekkel az időpontokkal kell foglalkoznunk. 

Érdekes módon mindkét időpontot illetően bizonytalanság mutatkozik 
mind a forrásokban, mind pedig a kutatásban. Ami I. András uralkodásának a 
kezdetét illeti, egyes kutatók szerint Fehérvárra érkezése után azonnal, vagyis 
1046 szeptemberének végén vagy októberének elején a kezébe került a hata-
lom, s nyilván azonnal királlyá is koronázták.10 Egy másik álláspont szerint 
rögtön a bejövetelekor királlyá választották, de megkoronázására csak 1047-
ben kerülhetett sor,11 vagy — ami szinte ugyanazt jelenti — 1046 decemberé-
nek a végén.12 A hatalom megszerzése (1046 októbere) és a koronázás (1047 ta-
vasza) közötti jelentős időbeli eltérést azzal magyarázzák, hogy András nem 
akarta Péter uralmi jelvényeit használni, ezért Bizánctól kért és kapott koro-
nát, amely tehát 1046-ban még nem állt rendelkezésre.13 A korabeli források is 

9 S RH I. 207. 
10 Magyarország története tíz kötetben I. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Főszerk. 

Székely György, szerk. Bartha Antal. Bp. 1984. 1/2. 1509. (időrendi áttekintés); Magyarország törté-
neti kronológiája a kezdetektől 1970-ig négy kötetben I-IV (Főszerk. Benda Kálmán). I. A kezdetek-
től 1526-ig. Szerk. Solymosi László. Bp. 1981.1. 85. (a vonatkozó rész Érszegi Géza és Solymosi Lász-
ló munkája). 

11 Magyarország története tíz kötetben i. m. 1/1. 848. (a vonatkozó rész Györffy György mun-
kája). - Györffy álláspontja ellentmondásban van az ugyanebben a munkában közzétett kronológiá-
val, 1. az előző jegyz-ben. 

12 Commentarii II/l. 334. és 335. 
13 Makk Ferenc. Megjegyzések I. András történetéhez. In: Uő: A turulmadártól a kettőske-

resztig. Szeged 1998. 128. [a tanulmány első közlését 1. Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jó-
zsef nominatae. Acta Historica 90. Szeged 1990. 23^11.] 



bizonytalanok az időpontban: míg a 14. századi krónikakompozíció 1047-re te-
szi a koronázást, addig az Annales Altahenses 1046-ra.14 A legszélsőségesebb 
álláspontot talán Knauz Nándor képviseli. Szerinte András 1046. júniusában 
került hatalomra — ekkor választotta uralkodóvá a csanádi gyűlés —, de meg-
koronázására csupán 1047. december 15-én került sor.15 Ez utóbbi dátumot 
illetően tehát elfogadja Katona „valószínű" véleményét, amelyet — mint fen-
tebb láttuk — éppen a tizenegy év problémájára próbált szerzőnk magyarázatul 
adni. 

Knauz datálása azonban szemmel láthatóan azon alapul, hogy szerinte 
András uralkodásának az idejéből két eredeti oklevél maradt fenn: az 1055-ben 
— uralkodásának kilencedik esztendejében — kelt tihanyi alapítólevél és Rado 
nádorispán 1057. június 4-én — András uralkodásának a tizenkettedik eszten-
dejében — kelt oklevele. Márpedig a két oklevél keltezése ellentmond egymás-
nak: a tihanyi alapítólevél szerint ugyanis András t rónra lépését 1047. január 
1. (karácsonyi évkezdet esetén: 1046. december 25.) elé semmiképpen nem le-
het helyezni, míg Rado nádorispán oklevele szerint t rónra lépésének 1046. júni-
us 4-e előtt kellett történnie. Ez utóbbi pedig lehetetlenül korai dátum, ami va-
lóban csak egy esetleges csanádi megválasztással magyarázható. 

Nincs szükség azonban mindkét oklevélre és nincs szükség erre a magya-
rázatra sem a kezdő év megállapításához. Az újabb kutatás ugyanis kiderítette, 
hogy Rado nádorispán oklevele interpolált, mégpedig éppen a keltezésében az.16 

András uralkodásának a kezdetét tehát a saját kancelláriáján is legfeljebb 1046 
karácsonyától számolták: matematikailag is kicsi azonban a valószínűsége, hogy 
éppen ettől és nem valamelyik későbbi naptól (azonban nem nagyon sokkal 
későbbitől és semmi esetre sem a Katona által kiszámított 1047. december 
15-től, ha figyelembe vesszük azt a hagyományt, amely szerint a pogányláza-
dást túlélő három püspök koronázta meg, hiszen az 1047 tavaszán felégetett 
verduni káptalan kanonokjai még az év közepe táján megérkezhettek Magyar-
országra és átvehették a megüresedett püspökségeket).17 

A másik dátumban: Szent István halálának az időpontjában teljesen biz-
tos a kutatás. Ehhez képest meglepő, hogy a hazai források mennyire nem egy-
ségesek halálának az évét illetően (míg szinte teljesen egybehangzóan mondják 
meg fejedelmi trónra lépésének az évét, halálának napját, eltemetésének he-

14 SRH I. 343-344., vö. Catalogus fontium históriáé Hungáriáé aevo ducum et regum ex Stirpe 
Árpad descendentium ab anno Christi DCCC usque ad annum MCCCI I—III. Collegit Albinus Fran-
ciscus Gombos. Budapestini 1937-1938. (a továbbiakban: Catalogus) I. 99. 

15 Knauz Nándor: Kortan. Bp. 1876. 506. 
16 Diplomata Hungáriáé antiquissima accedunt epistolae et acta ad históriám Hungáriáé perti-

nentia I. (ab anno 1000 usque ad annum 1131) Edendo operi praefuit Georgius Györffy, adiuvarunt 
Johannes Bapt. Borsa, Francisais L. Hervay, Bernardus L. Kumorovitz et Julius Moravcsik. Buda-
pestini 1992. 160-161. 

17 Magyarország története tíz kötetben i. m. 1/1. 850. (a vonatkozó rész Györffy György mun-
kája). — Arról, hogy a vallon származású egyházi személyek a pogánylázadás után valóban magas 
egyházi méltóságokat töltöttek be Magyarországon, 1. Tóth Péter: Vallon főpapok a magyar egyház 
újjászervezésében a pogánylázadás után. In: Tanulmányok a 950 éves tihanyi alapítólevél tiszteleté-
re. Tihany 2007. 31-36. 



lyét, uralkodási éveinek a számát).18 Ráadásul az a kutató érzése, hogy a króni-
kakompozíciónak a vonatkozó részlete talán nem véletlenül mutatja úgy be a 
királyt, mint aki betegsége miatt tulajdonképpen már nem is uralkodik az Imre 
halála utáni években.19 

A két dátum közül az előbbi, azaz I. András uralomra jutása tűnik bizto-
sabbnak (bár itt is joggal feltehető a kérdés, hogy mi történt 1046 szeptemberé-
nek vége és 1047 eleje között), míg a másik, azaz Szent István halála körüli bi-
zonytalanság elgondolkodtató. Elképzelhetőnek látszik, hogy a bizonytalanság 
oka az, hogy István halála és uralkodásának a vége nem esett egybe, csupán az 
utókor volt meggyőződve arról, hogy a szent király uralkodásának csakis a ha-
lála vethetett véget. A kérdés mármost, hogy mi lehetett az az esemény, ame-
lyet a hagyomány egynek gondolt a király halálával? 

* * * 

Annak a több, mint tizenegy esztendeig tartó időszaknak, amikor regnum 
uacauit vero regimine, I. András királlyá koronázása vetett véget, vagy más sza-
vakkal: ekkor állt helyre az „igaz uralom" (;regimen verum), amely — legalábbis 
a krónikák szóhasználata szerint — Szent István király halálakor szakadt meg. 
Ez alatt az időszak alatt két királya volt az országnak, Péter és Aba Sámuel, 
akiknek uralkodásáról meglehetősen negatív képet festenek a források. Olyannyira 
negatívat, hogy bizonyos jelek arra utalnak, I. András korában voltak törekvések 
mindkettőjük uralkodásának az elhallgatására: Leodvin bihari püspöktől szár-
maztatja a kutatás azt a közlést, amely szerint Szent István király után közvetle-
nül András örökölte a királyságot,20 mintha Péter és Aba Sámuel nem is létezett 
volna. Ennek a törekvésnek a magyarázatát pedig egy szintén csakis Magyaror-
szágról eredhető közlés látszik kézenfekvő módon megadni. Manegoldus leu-
tenbachi szerzetes 1085 körül már úgy ír Péterről, mint akinek a személye arra 
példa, hogy a zsarnokot, az atyai törvények megrontóját — vagy inkább: az ilyen 
törvények érvényesülésének a megakadályozóját — jogosan űzik el és büntetik 
meg.21 A leges paternae alatt pedig, amelyek megrontója volt Péter, a kutatás sze-
rint Szent István törvényeit és rendelkezéseit kell értenünk, ezek megrontása 
alatt pedig Péter önkényes dekrétumait, amelyeket rögtön Aba Sámuel trónra lé-
pése után, tehát még 1041-ben határozattal semmisítettek meg.22 

18 Karácsonyi Béla: Néhány kronológiai probléma középkori elbeszélő forrásaink szövegében. 
In; Középkori kútfőink kritikus kérdései. Szerk. Horváth János, Székely György. (Memoria Sae-
culorum Hungáriáé I.) Bp. 1974. 227. 

19 Prae nimio dolore ac tristitia incurrit aegritudinem, pedum enim dolore urgebatur. [...] Interea 
vero viribus corporis eaepit repente destitui et gravatum langore se sentiens [...] — SRH I. 173. 

20 Gerics József: Az 1040-es évek magyar történetére vonatkozó egyes források kritikája. Ma-
gyar Könyvszemle 98. (1982) 310-312. (a tanulmány új kiadását 1. „A magyarországi társadalmi ide-
ológia forrásai Szent István király halála után" címmel in: Gerics József: Egyház, állam és gondolko-
dás Magyarországon a középkorban. Válogatott tanulmányok. Bp. 1995. 88-114.). 

21 Num nostra etate Ungariorum gens Petrum oppressorem legum paternarum corruptorem a 
regno non deiecit? Quem denuo Henrid imperatoris violentia inthronizatum oculis privavit — Cata-
logus II. 1490. 

22 Gerics J.: Az 1040-es évek magyar történetére vonatkozó egyes források kritikája i. m. 310. 



Nem könnyű azonban elgondolni, hogy András vagy közvetlen utódai kör-
nyezetében bárki is „atyaiak"-nak minősítse Szent István törvényeit és rendel-
kezéseit, hiszen ezek között kellett lennie annak is, amely az uralkodói ág ősét, 
Vazult fiaival, a későbbi királyokkal együtt kizárta a trón örökléséből. Ezért azt 
kell feltételeznünk, hogy a paternus jelző valami mást takar, s ha meg akarjuk 
érteni, hogy mit, akkor azokhoz a korabeli szövegekhez kell fordulnunk, ame-
lyek a Vazul-fiakat uralomra jut tató pogánylázadásról szólnak. 

A krónikaírók és a legendák szerzői, akik nyilván egyházi személyek vol-
tak, a pogánylázadás leírásakor tulajdonképpen csak a külsőségekre figyeltek. 
Nem is várhatunk tőlük mást, hiszen keresztények lévén, még ha rendelkeztek 
is behatóbb ismeretekkel a pogány hiedelem- és szokásrendszerről, valószínűt-
len, hogy át akarták volna azokat adni az utókornak. A lázadókról a legszemlé-
letesebb leírást a 14. századi krónikakompozíció adja: eszerint az első a magya-
rok között, aki a démonoknak ajánlotta magát, Vata volt, aki a fejét leborotvál-
ta és a haját három ágba fonva bocsátotta le; a pogányok lóhúst kezdtek enni és 
a leggonoszabb vétkeket kezdték elkövetni. Követeléseik között szerepelt: a 
hercegek engedjék, hogy az egész nép pogány szokás szerint éljen és a bálványo-
kat tisztelje; engedjék továbbá a püspökök és klerikusok legyilkolását, a néme-
tek és latinok elpusztítását, a templomok lerombolását és a keresztény hit elve-
tését. A keresztényellenességre magának Gellért püspöknek és társainak a sor-
sa a példa. A források által a jelenségre használt leggyakoribb fogalmak: a rítus 
paganorum, ritus paganismus és a traditio paganisma, illetve az ydolatria, 
vagy bővebben: paganisma ydolatria.23 Ha jobban belegondolunk, valóban szte-
reotipikus és éppen ezért semmitmondó kifejezések ezek, hiszen például egy ke-
resztény számára a korszakban a bogumil eretnek is pogány — és meg is van a 
hajlandóság a kutatásban, hogy jelentőséget tulajdonítson a bogumilok részvé-
telének a Vata-féle lázadásban.24 Az sem segíti elő ezeknek a fogalmaknak a 
pontosabb megértését, hogy az etnográfia a népi babonák és a szinte kőkori 
körülmények között élő szibériai (rokon-) népek hiedelmei alapján próbálja re-
konstruálni a honfoglalás kori és későbbi pogány magyar hitvilágot és szokás-
rendszert, bár nyilvánvaló, hogy mindaz, ami ezen források alapján ma megis-
merhető, csupán degenerált emléke és halvány visszfénye lehet egy hajdani no-
mád állam intézményes „pogány" világrendjének. 

A fenti, közhelyszerű fogalmak mellett azonban feltűnik a krónikában a 
„régi atyáik koholmánya" (adinventio antiquorum patrum suorum),25 sőt, a 
Gellért-legendában érdekes elszólásként a „atyáink vallásos szokásrendje" (ritus 
patrum nostrorum)26 kifejezés is. A párhuzam eléggé nyilvánvaló: véleményem 
szerint ezek az antiqui patres voltak azok, akiktől származtak a leges paternae, 
amelyeket aztán Péter mint király megrontott. Nem azzal, hogy bajor vagy bár-

23 SRH I. 337. és II. 501. 
24 Szegfű László: Vata népe. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta 

historica 67. Szeged 1980. 11-18. és Uő: Gellért püspök halála. Acta Universitatis Szegediensis de 
Attila József nominatae. Acta historica 66. Szeged, 1979. 19-29. — Eredményeit elfogadja Kristó 
Gyula, 1. Kristó Gyula: Magyarország története 895-1301. (Osiris Tankönyvek). Bp. 1998. 118. 

25 SRH I. 337. 
26 SRH II. 501. 



milyen más mintára törvényeket hozott, hanem azzal, hogy egyáltalán a trónra 
lépett, vagy hogy Imre herceg halála után elfogadta Szent István jelölését, ho-
lott nem tartozott — ahogyan Aba Sámuel sem — férfiágon Árpád leszármazot-
tai közé. A „régi atyák törvényei" (ha szabad kicsit önkényesen összevonni a 
két kifejezést) közül ugyanis a legsarkalatosabb az lehetett, hogy Magyarország 
trónját csak Árpád családjának a férfi tagjai örökölhetik: ezt a fejedelmek korá-
ra27 és a Szent István utáni időszakra28 egyaránt kimutat ta a kutatás. Azt is ré-
gen észrevette a történetírás, hogy „a dinasztikus gondolat azok lelkében gyö-
kerezett legmélyebben, akik őseik hitéhez ragaszkodtak: a királyi magba vetett 
hit ősi pogány gondolat volt".29 Ez — és nem a lóhús iránti vágy — adott tehát 
„elemi erőt" a hercegeket trónra segítő pogány lázadásnak. 

Nem mehetünk el szó nélkül egy másik érdekes, de eddig a kutatás által 
nem magyarázott fordulat mellett sem. András és Levente hírvivői a 14. századi 
krónikakompozíció szerint éjnek idején Péter táborába vágtatván, mint „Isten, 
Endre és Levente rendeletét és szavát" (edictum et verbum Dei, Endre et Leuente) 
hirdették ki a „pogány hagyomány" (traditio paganisma) visszaállítását (vala-
mint emellett a püspökök, a klérus és a dézsmaszedők legyilkolását, az adó tel-
jes eltörlését, a németek és latinok elpusztítását).30 Ha a „pogány hagyomány" 
kifejezést az „atyáik szokásrendje" kifejezéssel helyettesítjük, s nem akarjuk 
mindenáron azt hinni, hogy a varkocs-eresztés és a lóhúsevés engedélyezése ál-
lította a hercegek oldalára a Péter táborában lévő magyarokat, akkor a szöve-
günkben szereplő Deus (aki nyilvánvalóan nem azonos a keresztények Istené-
vel, hiszen ő nyilván nem adhat parancsot az egyháziak és idegenek legyilkolá-
sára) erőteljes nyomatékot ad az eseményeknek és az azokat elindító, feltétele-
zett „atyai törvények"-nek egyaránt. 

Mindezek alapján talán elfogadható a végkövetkeztetés: az ország „igaz 
uralom nélküli" (sine vero regimine) állapotának időtartama három részből te-
vődik össze. Sem Péter, sem Aba Sámuel uralma nem volt „igaz uralom". Ehhez 
a két, összesen körülbelül nyolc és fél esztendei időszakhoz azonban egy harma-
dikat is hozzá kell adni. Ez az időszak, azaz Szent István uralkodásának az 
utolsó három éve azért tartozik ide, mert Imre herceg halála, Vazul megvakítta-
tása és fiainak a száműzetése u tán a király olyan személyt jelölt ki utódjául, aki 
nem Árpád közvetlen férfiági leszármazottja volt. Ebből a szempontból talán az 
időszaknak a jellegét is megnevező és az utókorra örökítő Chronicon Zagra-
biense eddig önkényesnek tűnt eljárása, azaz Péter uralkodási idejének a meg-

27 Tóth Sándor: A magyar fejedelmi méltóság öröklődése. Acta Universitatis Szegediensis de 
Attila József nominatae. Acta Historica 83. Szeged 1986. 8. 

28 Zsoldos Attila: Trónöröklés, trónviszályok az Árpád-korban. Rubicon 1998: 9-10. sz. 9. 
29 Deér József-. Pogány magyarság, keresztény magyarság. Bp. 1938. [reprint: Bp. 1993.] 114. 
30 SRH I. 338-339. 



hosszabbítása sem véletlen: a több, mint hét évnyi időtartam a tényleges ural-
kodási időn kívül azt az időt is magába foglalhatja, amely alatt Péter a Szent 
István által kijelölt trónörökös volt. Jelölésének (és ezzel talán összefüggésben 
az általában Vazul személyéhez kapcsolható lázadásnak is) az időpontja min-
denesetre a „sine uero regimine" hagyománya alapján viszonylag jól meghatá-
rozható: ezeknek az eseményeknek tehát Szent István halála előtt körülbelül 
három esztendővel, azaz 1035 nyarán kellett történniük. 



Bradács Gábor 

A CHRONICA PATRIAE 
Egy 14. századi osztrák krónika és a magyar történelem* 

A Chronica •patriae ('A haza krónikája')1 elnevezésű, középfelnémet nyel-
ven íródott 14. századi krónikakompozíció a késő középkori osztrák örökös tarto-
mányok egyik legjelentősebb, és más szerzőkre is hatással bíró történeti munká-
ja volt. A 14-15. századi osztrák történeti gondolkodásra tett jelentősége olyan 
nagy volt, hogy az itáliai humanista Aeneas Silvius Piccolomini, a későbbi II. 
Pius pápa gúnyosan — bár nem minden alapot nélkülözve — megjegyzi, az oszt-
rákok majdnem úgy tisztelik a krónikát, mint a Szentírást.2 Nem igazán hízelgő 
szavak ezek: „A minap egy úgynevezett osztrák történet került a kezembe, ami né-
met nyelven íródott; ez egy bolondos kis könyv, tele hazugsággal, szerzője pedig 
egy olyan ember, akiről nem lehet eldönteni, hogy a hazugság, vagy az őrültség ve-
zérli" ? A humanizmus súlyos bírálata annyira megtette a hatását, hogy a 19. 

* A tanulmány alapjául a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2007. ápr. 
2-4.) elhangzott előadás szolgál. Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszöntetet mond-
jak Dr. Pósán László egyetemi docensnek (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi 
Intézet), Dr. Solymosi László tanszékvezető egyetemi tanárnak (Debreceni Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Kar Történelmi Intézet), Dr. Bertényi Iván egyetemi tanárnak (ELTE Bölcsészettudományi 
Kar Történelmi Intézet) és Dr. Thoroczkay Gábor egyetemi adjunktusnak (ELTE Bölcsészettudomá-
nyi Kar Történelmi Intézet) segítségükért és szakértő bírálataikért. 

1 A krónika általánosan ismert neve: Osterreichische Chronik von den 95 Herrschaften, va-
gyis 'A 95 uralom osztrák krónikája'. Solymosi László professzor javaslatára visszatértem a kortár-
sak által használt elnevezéshez. Ezt erősítette meg Fritz Peter Knapp véleménye is, aki szerint „A 95 
uralom osztrák krónikája" címet sem a szerző eredeti szándéka, sem pedig a krónika középkori re-
cepciója nem indokolja, 1. Fritz Peter Knapp: Die Literatur des Spätmittelalters in den Ländern 
Österreich, Steiermark, Kärnten, Salzburg und Tirol von 1273 bis 1439 II. Halbband. Die Literatur 
zur Zeit der habsburgischen Herzöge von Rudolf IV bis Albrecht V 1358-1439. (Geschichte der 
Literatur in Österreich. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Hg. von Herbert Zeman. Bd. 2/2). 
Graz 2004. 285. 

2 Erich Zöllner: Geschichte Österreichs. Von den Anfangen bis zur Gegenwart. Wien 1966.3, 
magyarul 1. Uő: Ausztria története. Ford. Bojtár Endre. Bp. 1998 .2000 . 2 181.; Uő: Probleme und 
Aufgaben der österreichischen Geschichtsforschung. Ausgewählte Aufsätze. Hg. von Heide Dienst 
und Gernot Heiß. Wien 1984. 88-89.; Alphons Lhotsky: Quellenkunde zur Mittelalterlichen Ge-
schichte Österreichs (Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung - Ergän-
zungsband XIX). Graz-Köln 1963. 317.; Franz-Josef Worstbrock: Piccolomini, Aeneas Silvius (Papst 
Pius II.). In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Begründet von Wolfgang 
Stammler; fortgeführt von Kail Langosch. 2., völlig neu bearbeitete Auflage. Herausgegeben von 
Kurt Ruh et al. (Veröffentlichungen der Komission für Deutschen Literatur des Mittelalters der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften). 1-11 Band. Berlin-New York 1978-2003 (a továbbiak-
ban: VL) VII. 657. 

3 Venit autem in manus meas história quedam, quem Australicam vocant, sermone theutonica 
conscripta, sed inepta, mendax et ab homine composita, in quo malignitatis aut stultitie plus inve-
nias, non facile iudices — Aeneas Silvius Piccolomini: História Australis (História rerum Friderici 
III. Imperatoris) III. 1. 23. In: Analecta monumentorum omnis aevi Vindobonensia I—II. Ed. Adam 
Frantisek Kollár. Wien 1762. II. col. 15. 



század végén Franz Martin Mayer a valódi értékéhez képest igencsak alábecsül-
te a művet; hiányolta belőle az események pontos, tárgyilagos megfigyelését és 
visszaadását, bár erényként tar tot ta számon azt, hogy az elbeszélés nem szá-
raz, évkönyvszerű.4 A legendás őstörténeti részét, a fiktív osztrák uralkodólis-
tát , a Fabelfürstenreihet teljesen elvetette mint értéktelen, történelmi informá-
ciókat nélkülöző mesét. Mayer szerint a Chronica patriae elsősorban nem az 
osztrák örökös tartományok története, hanem sokkal inkább világkrónika, kü-
lönösen annak első része, amely a világ teremtésétől egészen a szerző saját ko-
ráig követi az eseményeket, és amelybe Ausztria története helyenként csak 
igen lazán illeszkedik bele.5 

Szerencsére a modern osztrák történetírás már felismerte, hogy — bár a 
krónika történeti forrásértéke valóban csekély: korábbi krónikák, évkönyvek 
sokszor kritikátlan válogatása — eszmetörténeti értéke azonban igen jelentős.6 

A magyar historiográfia eddig kevésbé, csupán utalások szintjén foglalkozott a 
Chronica patriae-^al, holott a krónika szerzője igen nagy jelentőséget tulajdonít a 
közép-európai államok — Magyarország, Csehország és Ausztria — együttmű-
ködésének, kapcsolataik kezdetét visszavezeti a fiktív történeti múltba.7 Tanul-
mányom egy szerény kísérlet kíván lenni ahhoz, hogy a hazai történetírásnak 
ezt a hiányosságát pótolja. E krónika megismerése azért is lehet fontos, mert 
olyan munkáról van szó, amely a korábbi századok és a kortárs krónikákhoz, 
évkönyvekhez, legendákhoz és fi iakhoz képest viszonylag pozitív képet fest a 
magyarságról; e tekintetben a késő középkori karintiai történetírás csúcstelje-
sítményével, János viktringi apát Igaz történetek könyve című művével8 vonha-
tó párhuzamba. Igyekeztem felhasználni a közel teljes szakirodalmat ahhoz, 
hogy bemutassam a Chronica patriae valószínűsíthető szerzőjét, a krónika ke-
letkezésének körülményeit, forrásait, utóéletét. A tanulmányom egyik legfon-
tosabb célja az, hogy bemutassam: milyen mértékben van jelen ebben az oszt-
rák történelmi krónikának tekintett kompilációban a középkori — elsősorban a 
13-14. századi — magyar történelem. Vizsgálatom a következő kérdésekre ter-
jed ki: (1) a szerzőség problémájára, a krónika eddigi kutatásának eredményei 
tükrében; (2) a Chronica patriae kézirati hagyományaira, a fennmaradásának 
körülményeire; (3) a krónika forrásaira; (4) a krónika recepciójára a középkori 
történetírásban; (5) a Fabelfürstenreihe helyére a krónikában és a 14. század 
művelődéstörténetében; (6) a 10-14. századi magyar történelem ismertetésére 
a krónikán keresztül, más forrásokkal összehasonlítva. Ezen belül a következő 

4 Franz Martin Mayer: Untersuchungen über die österreichische Chronik des Matthäus oder 
Gregor Hagen. Archiv für österreichische Geschichte 60. (1880) 299. 

5 Osterreichische Chronik von den 95 Herrschaften. (Monumenta Germaniae Historica [a to-
vábbiakban: MGH], Deutsche Chroniken [a továbbiakban: Dte Chroniken] VI. Band.) Ed. Joseph 
Seemüller. Hannover-Leipzig 1909. (a továbbiakban: Osterreichische Chronik) 24-67. (cc. 40-164.); 
Mayer, F. M.: Untersuchungen i. m. 300-301. 

6 Zöllner, E.: Probleme i. m. 23., 88-89, 105.; Alois Niederstüter: Die Herrschaft Österreich. 
Fürst und Land im Spätmittelalter. Österreichische Geschichte 1278-1411. Hg. von Herwig Wolf-
ram. Wien 2001. 373-374. 

7 Konrad Josef Heilig: Leopold Stainreuter von Wien, der Verfasser der sogenannten Öster-
reichischen Chronik von den 95 Herrschaften, ein Beitrag zur österreichischen Historiographie. 
Mitteilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 47. (1933) 253. 

8 Iohannes Victoriensis abbas Liber certarum historiarum. (MGH Scrip tores rerum Ger-
manicarum. Nova Series 36/1-2.) Ed. Fedor Schneider. Hannover-Leipzig 1909-1910. 



kérdésekre szeretnék választ találni: a) a középkori magyar történelem mely 
korszakait tar t ja fontosnak a krónikaíró? b) a középkori magyar történelem 
alakjai közül kivel foglalkozik a legrészletesebben? c) ezekről hogyan nyilatko-
zik? d) hogyan vélekedik általában a magyarságról, Magyarországnak az oszt-
rák történelemben játszott szerepéről, és ebben az ítéletalkotásában vajon 
mennyire független a forrásaitól? 

1. 

Mai napig tartó tudományos viták tárgya A haza krónikája szerzőjének kilé-
te. Franz Martin Mayer felismerte, hogy III. (Habsburg) Albert (1365-1395) oszt-
rák herceg korában keletkezett a krónika, szerzőjének egy bizonyos Gregor 
Hagent, vagy pedig egy Matthäus nevű személyt tekintett a hagyomány és a ko-
rábbi történetírás. Mayer az Ain 1er von dem streiften ('A háborű tudománya') 
című hadászati szakmunka szerzőjét, Johann Seffnert, a bécsi egyetem jogi ka-
rának dékánját nevezte meg a krónika írójaként.9 Kari Uhlirz ezzel szemben 
azt állította, hogy a krónika szerzője nem lehet Seffner, sem pedig Gregor 
Hagen, illetve a még rejtélyesebb Matthäus.10 Uhlirz szerint a krónikás azonos 
lehet egy bizonyos Leopold nevű lectorral, aki közel álhatott III. Albert udvará-
hoz.11 Joseph Seemüller szintén megerősíti azt, hogy a szerző III. Albert kortár-
sa volt, ám ő kizártnak tar tot ta az azonosítást az említett Leopold nevű pap-
pal.12 Felismerte, hogy a szerzőre hatással lehetett az 1380-1390-es évek jeles 
bécsi teológusa, Heinrich Totting von Oyta, valamint azt, hogy a szerző kiváló 
klasszikus műveltséggel rendelkezett.13 Noha Seemüller szerint szoros tartalmi 
kapcsolat van A hazai krónikája előszava és a mű végén lévő III. Albert-nekro-
lóg, valamint a Cassiodorus nevéhez fűződő História (ecclesiastica) tripartita 
német fordításának bevezetője között, de a krónika szerzőjének stílusa kevésbé 
„udvari". Joseph Seemüller tartózkodott attól, hogy megnevezze a krónika író-
ját.14 Seemüller nem történész, hanem germanista volt, így ő a filológus szemé-
vel közelített a krónikához: annak a gyanújának adott hangot, hogy a szerző 
hosszabb, vagy rövidebb ideig élhetett Bécsben, nyelve pedig a stájer dialektus 
jeleit hordozza magát.15 Johann Loserth a Seemüller-kiadás recenziójában 
ugyanakkor megjegyzi, hogy a szerző az Ágoston-rendi szerzetesek közül került 
ki; indoklása szerint az a mód, ahogyan a szerző IV Károly és IV Vencel Csehor-
szágáról, Nepomuki Szent Jánosról, vagy a nagy egyházszakadásról ír, meglepő 

9 Mayer, F. M.: Untersuchungen i. m. 325-330.; Österreichische Chronik 224-230. 
10 Karl Uhlirz: Quellen und Geschichtsschreibung, in: Geschichte der Stadt Wien. Hrsg. v. 

Alterthumsvereine zu Wien. Redigiert von Heinrich Zimmermann II/l. Wien 1900. 36-107. (különö-
sen: 67-70.); VL V 719. 

11 Uhlirz, K.: Quellen i. m. 67. (1. sz. jegyz.). 
12 Österreichische Chronik CCLXXIV-CCLXXV 
13 Uo. CCLXXVÏI.; Heinrich Totting von Oyta személyére és munkásságára 1. Knapp, F. P.: 

Literatur des Spätmittelalters i. m. 125-132. 
14 Österreichische Chronik CCLXXIX. 
15 Uo. CCLXXVIII. 



hasonlóságot mutat a szintén Ágoston-rendi, a krónika keletkezésével egy idő-
ben élt Ludolf von Sagan művével.16 

A kutatásban fordulópontot jelentett Konrad Josef Heilig 1933-ban meg-
jelent tanulmánya, amelyben a szerző Chronica patriae írójának egy bizonyos 
Leopold Stainreutert nevezett meg. Heilig kutatásai szerint Stainreuter 
1385-ben teológiát tanult a bécsi egyetemen,17 1373 és 1375 között Párizsban 
tanult, ahol megismerkedett Petrus Lombardus munkásságával.18 A szerző 
Ágoston-rendhez való kapcsolatára utal a mű bevezetőjében az a rész, amely-
ben az embernek Istentől a bűn miatti eltávolodásáról beszél.19 Heilig szerint 
ez nem más, mint az az ágostoni gondolat visszatükröződése, hogy Isten a leg-
főbb jó (das öbrist gut, summum bonum).20 Az udvarral való szoros kapcsolatá-
ra utalnak a krónika utolsó fejezetének feljegyzései III. Albert herceg minden-
napjairól.21 Leopold Stainreuter először lector volt az Ágoston-rend bécsi kolos-
torában, később hercegi káplán, 1385-től pedig már fordítóként is tevékenyke-
dett III. Albert udvarában.22 1378 novemberében van egy bejegyzés a bécsi 
egyetem matrikulájában egy bizonyos Leutoldus Stainrueterrol, azzal a meg-
jegyzéssel, hogy ő „Ausztria hercegi urainak káplánja".23 Leopoldról egyéb élet-
rajzi adatok is felbukkannak különböző oklevelekben. Az első említés 1367-ből 
származik a seitenstetteni (Stájerország) bencés kolostor oklevélgyűjteményé-
ből.24 Igaz, Heilig maga is megjegyzi, hogy ez a Leopold Stainreuter nem feltét-
lenül azonos a krónika vélt szerzőjével. Közelebb állhat a krónikáshoz az a sze-
mély, akiről a klosterneuburgi Ágoston-rendi kolostor egyik oklevele tesz emlí-
tést 1368. november 3-án.25 Leopold itt a kolostor megbízásából követelte a 

16 Johann Loserth, in: Historische Zeitschrift 105. (1910) 357-358. 
17 Heilig, K. J.: Leopold Stainreuter i. m. 255. 
18 Uo. 233. 
19 „Mivel a bűn által az ember eltávolodott Istentől [...] Istent, akit elveszítettek, valamennyi 

teremtményében keresik [...]. így kérdik, miért kereste idegen országokban Platón és más pogány 
bölcs a legfőbb jót, aki nem más, mint Isten . . . " ( . . . do der mensch von got durch der sünden willen 
wart Verstössen [...] got, den si hetten verloren, in allen creaturen ze suchen [...]. Nu möcht ainer 
fragen, warumb Plato und ander weiz haiden das öbrist gut, daz ist got, gesucht habent in frömden 
landen ...) — Österreichische Chronik 1-2. (§ 1.). 

20 Heilig, K. J.\ Leopold Stainreuter i. m. 257. 
21 Uő. 259.; „A nemes fejedelem illő módon imádta Istent, mikor is napkelte előtt felkelt, áhíta-

tosan imádkozott és még mielőtt dolgához látott volna, misén vett részt, majd ezután szegényt és 
gazdagot egyformán meghallgatott, és bőségesen ellátta őket [...]. A méltóságos herceg mértéktartó 
volt minden dologban, az evésben éppúgy, mint az ivásban" (Der edel fürst hat rechtleich got ge-
vorcht, wan er all tag vor sunneschein auf gestanden ist und hat sein gepet gesprochen andechtich-
leich und hat vor allen Sachen sein messe götleich gehöret und darnach arm und reich verhöret und 
erberleich aus gerichtet [...]. Der edel fürst ist in allen sachen und auch an seinem ezzen und 
trinkchen gar messig gewesen) — Österreichische Chronik 220-221. (§ 432.). 

22 Heilig, K. J.: Leopold Stainreuter i. m. 260. 
23 „cappellanus dominorum ducum Austrie" — idézi: Heilig, K. J.\ Leopold Stainreuter i. m. 

uo. (4. sz. jegyz.). 
24 1367: Daz si dar vmb cze paiderseit mit gutem willen genczlich sind hinder die erbern herren, 

hern Dietrichen von Losenstain, hern Seyboten von Volkcherstorf, vnd Lewtolden den Stainvurrewter ... 
— Urkundenbuch des Benedictiner-Stiftes Seitenstetten. Hrsg. von R Isidor Raab. (Fontes rerum 
Austriacarum [a továbbiakban: FRA] II. Diplomataria 33.). Wien 1870. 250-251. (230. sz.). 

25 1 368: Ich Chunrat der Morner, dy zeit Ambmann hern Eberharts von kappein vergich - daz 
fur mich chom, do ich an dem rechten saz, der Erber der Prüder leopolt Augustiner orden, vnd dy 



konventhez tartozó szőlő tizedét. A göttweigi bencés monostor oklevelei között 
két dokumentum is van, amelyek további életrajzi adatokat közölnek Leopold-
ról (említést téve egyúttal az édesapjáról, Ulrichról is): ezek szerint Leopold (a 
forrásokban: Leopold von Wien, Leopoldus de Wienna) a bécsi Himmelspforte-
kolostor oltárigazgatója megkapja a monostort megillető jogokat és beneficiu-
mokat VI. Orbán pápától,26 az ugyanezen a napon kelt másik oklevelében pedig 
a pápa elismerteti Tuy és Freising püspökével, valamint a bécsi Szent Ist-
ván-templom prépostjával a Leopoldot megillető jogokat.27 Heilig véleményével 
szemben Othmar Hageneder Leopold apjának (vagy nagyapjának) a hasonló 
nevű lovagot, machlandi bírót és freistadti palotagrófot tekintette.28 Két bécsi 
oklevél tanúsága szerint Leopold 1377. március 26-án és október l-jén a bécsi 
Ágoston-rend kolostorának priorja,29 1378-tól a két herceg (Lipót és Albert) ud-
vari káplánja volt. Heilig úgy gondolta, hogy a Leopoldnak adott pápai benefici-
um összefügg az udvarnál teljesített szolgálataival, elsősorban Cassiodorus, va-
lamint Guilelmus Durandus szertartáskönyvének (Racionale divinorum 
officiorum) fordításával.30 1392 során még egy további megtiszteltetésben is ré-
szesült Stainreuter: november 6-án ő lett a Szent István-templom Tizenkét 
Apostol-oltárának igazgatója.31 Stainreuter szerzősége mellett, Heilig szerint, 
elsősorban stilisztikai és tartalmi érvek szólnak: a krónika epilógusa és a III. 
Albert herceget dicsőítő beszéd, illetve az úgynevezett Pilgerbüchlein ('Zarán-
dokkönyvecske') Jeruzsálemre vonatkozó részének {Von der stat ze Jerusalem) 
a bevezetése igen hasonló stílusjegyeket viselnek magukon, amelyek a közös 
szerzőségüket igazolják.32 

zeit Terminyerer datz Newnburgk klosterhalben ... — Urkundenbuch des Stiftes Klosterneuburg bis 
zum Ende des vierzehnten Jahrhunderts. Hrsg. von Hartmann Zeibig. (FRA II. 10.). Wien 1857. 426. 
(439. sz.). 

26 1 386. ápr. 15, Lucca: Vrbanus episcopus [...] dilecto filio Leupoldo Ulrici de Wienna, rectori 
altaris sancte (Agnetis) a siti in ecclesia monasterii monialium ad Celiportam Wiennensis Pre-
monstratensi [...] nos inducunt, ut tibi reddamur [...] ad graciam liberales [...] bénéficia ecclesiastica 
cum cura vei sine cura quorumcumque cappellanorum sedis apostolice tune vacancia et in antea 
vacatura collacioni et disposicioni [...] decrevimus extunc irritum et inane, si suus super hiis a 
quoquam quavis auctoritate scienter vei ignoranter contingeret attemptari — Urkunden und Reges-
ten zur Geschichte des Benedictinerstiftes Göttweig. I. Theil. 1058-1400. Vorbereitet von Adalbert 
Dungel, bearbeitet von P Adalbert Fr. Fuchs. (FRA II. 51.). Wien 1901. 700. (779. sz.) 

27 1 386. ápr. 15, Lucca: dilectus [...] Leupoldus Vlrici de Wiennam rector — uo. 701. (780. sz.). 
28 Othmar Hageneder: Die Rechtsstellung des Machlandes im späten Mittelalter und das 

Problem des oberösterreichischen Landes Wappens. In: Festschrift für Heinrich Demelius zum 80. 
Geburtstag. Hrsg. von Gerhard Frotz und Werner Ogris). Wien 1973. 76-77. 

29 1377: prueder Leupolt ze den zeiten prior und lesemaister in der geistlichen herren chloster 
daez den Augustinern ze Wienne — Quellen zur Geschichte der Stadt Wien. Hrsg. von Anton Mayer, 
mit Unterstützung des Gemeinderathes der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt vom Alterthums-
Vereine zu Wien (a továbbiakban: QGSW). III. Abtheilung. Grundbücher der Stadt Wien, 3 Bde. 
Wien 1898-1921. III. 1. (885. sz.), 3. (3441. sz.), idézi: Heilig, K. J.: Leopold Stainreuter i. m. 261. 

30 Heilig, K. J.: Leopold Stainreuter 262, 265-274, 275-282. — A Cassiodorus-fordítás elősza-
vában Leopold a következőket írja: „Daz ist des lesemeister Lewpolts epistel ind az lob des furst-
leihen herren herezog Albrechten cze Oesterreich etc." (az idézet: uo. 275.) 

31 Uő. 263. (25. sz. jegyz.); 1392: presentibus...Leopoldo Ulrici de Wienna rector altaris duo-
decim apostolorum in ecclesia sancti Stephani Wienne — QGSW II. 1. (1242. sz.). 

32 Heilig, K. J.: Leopold Stainreuter i. m. 282-289. 



Heilig tanulmánya sokáig elfogadottnak számított a történészek és filoló-
gusok körében egyaránt. Stainreuter szerzőségét elfogadta többek között 
Alphons Lhotsky33, Mathilde Uhlirz34, Franz Gall35, illetve — ekkor még — 
Erich Zöllner is36. Heilig eredményeit első ízben Isnard Wilhelm Frank vette 
górcső alá: szerinte fráter Leopoldus, aki a kolostor priorja volt 1377/1378-ban, 
majd 1385-ben helyettes igazgatója (lector secundarius), nem azonos azzal a 
dominus Leopoldusszal, aki 1386-ban baccalareus in artibus lett, mivel egy ki-
váltságos szerzetesi rend stúdiumának a lectora nem lehet utána egyszerű 
baccalareus, a sorrend inkább fordított.37 A Leutoldus és a Leopold keresztne-
vek azonosítását már Othmar Hageneder is problematikusnak vélte: vélemé-
nye szerint két különböző névről van szó, még ha a Stainreuter családnév 
helytálló lehet is.38 Hageneder gondolatmenetét vitte tovább Paul Uiblein, aki 
kizárta annak lehetőségét, hogy Stainreuter lenne a krónikás. Nézete szerint 
egy „Bécsi Leopold" (Leopold von Wien, Leupoldus de Wienna) nevű, ugyan-
csak az Ágoston-rendhez tartozó szerzetes volt a krónika szerzője, aki 1340 kö-
rül született, és aki sem Leopold Stainreuterrel, sem pedig az oklevelekben em-
lített Leupoldus (Ulrici) nevű pappal nem azonos.39 A név eltérése mellett fon-
tos szempont Uiblein érvelésében, hogy a teológiai fakultás nem létezett 1384 
előtt, így senki sem iratkozhatott be az 1378/1379-es tanévben az egyetem hit-
tudományi képzésére.40 Uiblein kutatásai szerint Bécsi Leopold rendkívüli tu-
dományos karriert futott be: 1377-ben a teológia lectora lett, 1385-ben megsze-
rezte a licenciátust, 1386 nyarán vagy őszén baccalarius in artibus címet ka-
pott. Halálának pontos idejét Uiblein — Heiliggal ellentétben — nem ismeri.41 

Paul Uiblein vizsgálata óta már sem Leopold Stainreutert, sem pedig Ulrich fia 
Leopoldot, a Tizenkét Apostol oltárának igazgatóját nem tekintik a Chronica 
patriae szerzőjének, habár a bizonytalanság a szerző kilétével kapcsolatban to-
vábbra is fennmaradt.42 Norbert H. Ott az 1990-es évek végén is annak a véle-
ményének adott hangot, hogy Leupoldus de Vienna, a Cassiodorus-fordítás és a 
Zarándokkönyvecske szerzője nem azonos Leutoldus Stainreuterrel, akinek vi-

33 Lhotsky, A.: Quellenkunde i. m. 312-320. 
34 Kari Uhlirz - Mathilde Uhlirz: Handbuch der Geschichte Österreich-Ungarns Bd. 1. Graz-Wien-

Köln 1963. 57., 66. 
35 Franz Gall: Österreichische Wappenkunde. Handbuch der Wappenwissenschaft. Wien-Köln-

Wiemar 1992. 33., 412., 417. 
36 Zöllner, E.\ Geschichte Österreichs i. m. 181. — Erich Zöllner az 1980-as években ugyancsak 

kételyeinek adott hangot Stainreuter szerzőségével kapcsolatban (Zöllner; E.: Probleme i. m. 88.). 
37 Isnard Wilhelm Frank: Hausstudium und Universitätsstudium der Wiener Dominikaner bis 

1500. Archiv für österreichische Geschichtsforschung Bd. 127. Wien 1968. 128-129. (28. sz. jegyz.). 
38 Hageneder, 0.: Rechtsstellung i. m. 77.; Paul Uiblein: Die Quellen des Spätmittelalters. In: 

Die Quellen der Geschichte Österreichs. Hrsg. von Erich Zöllner. (Schriften des Instituts für Öster-
reichkunde XL). Wien 1982. 102. 

39 Reinhard Müller-. Leopold von Wien. In: Deutsche Literatur-Lexikon. Biographisches und 
bibliographisches Handbuch. Ergänzungsband I-VI Band. Bern-München 1994- (a továbbiakban: 
DLL) V 645-646. 

40 Uiblein, P: Quellen i. m. 101-102.; Uő: Leopold von Wien. In: VL Bd. V 716-717. 
41 Heilig, K. J.: Leopold Stainreuter i. m. 263.; Uiblein, P: Leopold von Wien i. m. 717. 
42 Nieder stätter, A.: Fürst und Land i. m. 448. (74. sz. jegyz.); Jean-Marie Moeglin: La for-

mation d'une histoire nationale en Autriche au moyen âge. Journal des savants (5e série) 55. (1983, 
paru en 1985) 194. (55. sz. jegyz.). 



szont — persze fenntartásokkal — a Chronica patriae szerzőségét tulajdonít-
ja.43 Reinhard Müller szerint Bécsi Leopold nem azonos sem Stainreuterrel, 
sem pedig Ulrich fiával, de Uibleinnal ellentétben úgy véli, a krónika írója sem 
lehet ez a rejtélyes figura.44 Az osztrák irodalomtörténész, Fritz Peter Knapp új 
keletű érveivel vitába száll a történettudomány állásfoglalásaival. Különösen 
Heilig eredményeivel helyezkedik szembe: szerinte semmi sem igazolja a szerző 
Ágoston-rendi hovatartozását, ugyanis a krónika elején olvasható kifejezés, 
amely Istent a „legfőbb jó"-nak (das öbrist gut; summum bonum) nevezi, bár 
Szent Ágostontól ered, a középkori keresztény filozófiában Aquinói Szent Ta-
más munkássága révén nyer határozott formát.45 Knapp másik fontos érve sze-
rint kevéssé életszerű az az elképzelés, hogy egy Ágoston-rendi szerzetes törté-
neti munkája egyik legfőbb forrásaként az ismeretlen minorita szerzetes tollá-
ból származó Flores temporumot használta.46 Megjegyzem, nem csak a Flores 
temporum, hanem a krónika egy másik kútfője, a Königsfeldeni Krónika is fe-
rences kötődésű. Heilig stilisztikai argumentációját is kritikával illeti Knapp: 
úgy véli, hogy a Chronica patriae szerzője által használt stíluselemek nem mu-
tatnak egyedi jelleget, annál inkább párhuzamba állíthatóak az általa „Bécsi 
Iskolá"-nak nevezett műhely prózai hagyományaival. Az is ellentmond 
Stainreuter, vagy Leopoldus de Wienna szerzőségének, hogy mind a 
Cassiodorus-fordítás, mind pedig a Zarándokkönyvecske szerzője exponálta sa-
ját magát a munkájában, a Chronica patriae szerzője viszont semmi közelebbit 
nem árul el magáról.47 Nem tisztem végeredményt hirdetni az osztrák histori-
ográfia eme évszázados múltra visszatekintő vitájában, ugyanakkor nem zárkó-
zom el az egyéni állásfoglalástól, észrevételektől. A következők állíthatóak 
teljes biztonsággal: 

43 Norbert H. Ott: Stainreuter, Leopold. In: Lexikon des Mittelalters. Hrsg. von Robert-Henri 
Bautier et al. München-Zürich 1993-1999. (a továbbiakban: LMA) VIII. 39-40. 

44 Müller, R.: Leopold von Wien i. m. 646. 
45 Österreichische Chronik (ed. Joseph Seemüller), in: Dte Chroniken VI., 2. § 3.; Augustinus: 

De trinitate VIII. 3.; Thomas Aquinas: Aristotelis libri, Sententia libri Ethicorum I. 1. § 11.: „Quia 
autem nihil est bonum, nisi inquantum est quaedam similitudo et participatio summi boni, ipsum 
summum bonum quodammodo appetitur in quolibet bono et sic potest dici quod unum bonum est, 
quod omnia appetunt"; Uő: Summa contra gentiles I. 40.; 41. § 2.: „Nam bonum universale prae-
minet cuilibet bono particulari, sicut bonum gentis est melius quam bonum unius: bonitas enim 
totius et perfectio praeminet bonitati et perfectioni partis. Sed divina bonitas comparatur ad omnia 
alia sicut universale bonum ad particulare: cum sit omnis boni bonum, ut ostensum est. Est igitur 
ipse summum bonum"\ Uő: Summa theologiae I. 6. 2.; 6. 4.; 26. 3. § 1.: „Videtur quod Deus sit 
beatitudo cujuslibet beati. Deus enim est summum bonum, u t supra ostensum est. Impossibile est 
autem esse plura summa bona, ut etiam ex superioribus patet. Cum igitur de ratione beatitudinis sit 
quod sit summum bonum, videtur quod beatitudo non sit alium quam Deus."; Vivian Boland: Ideas 
in God According to Saint Thomas Aquinas: Sources and Synthesis (Studies in the History of 
Christian Traditions 69). Leiden-New York 1996. 290-291. 

46 L. alább; Knapp, F. P.: Literatur des Spätmittelalters i. m. 286. 
47 Knapp, F. P: Literatur des Spätmittelalters i. m. 200., 287.; Cassiodorus egyháztörténete né-

met fordításának kiadója, Christine Boot már az 1970-es években vitatta a Chronica patriae és a 
História ecclesiastica tripartita stiláris hasonlóságát (Christine Boot: Cassiodorus' História Eccle-
siastica Tripartita in Leopold Stainreuter's German Translation. MS ger.fol.1109. Vol 1-2. Amster-
dam 1977. IL 200-204.). 



- a mű szerzője egyházi személy, aki személyes kapcsolatban állhatott III. 
(Habsburg) Albert herceggel, és talán már IV. (Alapító) Rudolf (1358-1365) 
herceggel is 

- bizonytalanság van akörül, hogy a krónikás melyik szerzetesrendnek le-
hetett a tagja: Knapp meggyőző érvekkel cáfolta az Ágoston-rendhez 
való tartozását, ugyanakkor teológiai és történelmi műveltsége a közép-
kori koldulórendek (domonkosok, ferencesek) valamelyikéhez kapcsol-
ják 

- Seemüller a Chronica patriae szerzőjének stájer származását, illetve bécsi 
kötődését valószínűsíti; a magam részéről semmilyen különösebb érdeklő-
dést nem vettem észre a krónikás részéről Stájerország történelme iránt: 
annak eseményeit kizárólag Ottokár Stájer Rímes Krónikájából ismeri. 
Krónikásunk helyismerete kifejezetten bécsi, illetve ausztriai származásra 
utal48 

- habár közeli kapcsolatban állhatott az osztrák hercegi dinasztiával, a 
szerző politikai állásfoglalásában a császárellenesség elemei érhetők tet-
ten. Az I. (Nagy) Ottó uralkodását elbeszélő 198. fejezetben olvashatjuk 
azt, hogy Ottó császár a „saját tetszése szerint ültette a székükbe, vagy 
mozdította el onnan a pápákat, amellyel az egyházi fegyelmet figyelmen 
kívül hagyta".49 Az egyházszakadás során a római pápa ügyét támogat-
ta, erre jó példa az I. (Nagy) Lajos magyar királyt méltató sorai. 

Ami a Chronica patriae kutatástörténetében egyből szembeötlik az az, 
hogy a történészek mindig sokkal merészebbek voltak a filológusoknál, germa-
nistáknál, ha a szerző megnevezéséről van szó. Véleményem szerint az óvatos-
ság indokolt. Fritz Peter Knapp eredményei — amelyek persze sok szempont-
ból bírálhatóak — gyakorlatilag a szerzőség kérdésében eddig elért eredmények 
ad acta tételét jelentik, í^y a kutatás most ugyanabban az állapotban van, mint 
nyolcvan évvel ezelőtt. Éppen ezért tar tom indokoltnak, hogy a későbbiekben 
— Knapp nyomán — az Osztrák Prózai Krónikás elnevezéssel éljek a szerző 
megnevezésénél.50 

48 Ennek legfőbb bizonyítékául a Fabelfürstenreihe uralkodóinak temetkezési helyei szolgáltak 
számomra. A legendás uralkodókat a Haza krónikája szerint valóságban is létező helyekre temették, 
így például Tulln (an der Donau, Alsó-Ausztria) és Nussdorf (1892-ig önálló település, azóta Bécs 
XIX. kerületének, Döblingnek a része; elképzelhető azonban, hogy a Sankt Pölten közelében fekvő 
Nußdorf ob der Traisen nevű településsel azonosítható) 13-13, Klosterneuburg (Alsó-Ausztria) és 
Bécs (a Szent István-dóm) 7-7, Stockerau (Alsó-Ausztria) 6, a Werdertor és „Kallenberg" (1892-ig 
Kahlenbergerdorf, ma Bécs Döbling nevű kerületének része) 4-4, a Greifenstein-kastély (ma St. 
Andrá-Wördern, Alsó-Ausztria) és Enns (Felső-Ausztria) 3-3, Trautmannsdorf (an der Leitha?, Al-
só-Ausztria) és Bécsújhely (Alsó-Ausztria) 2-2, a Schottentor és a Stubentor (Bécs legrégibb városka-
pui), valamint Perchtoldsdorf (Alsó-Ausztria) l - l alkalommal fordulnak elő, mint a legendás fejedel-
mek nekropoliszai. Ausztrián kívül temetkezési hely volt a Fabelfürstenreihe uralkodói számára Prá-
ga (kétszer) és Róma (Rolan herceg számára) is. Stájerország szóba sem kerül, így, véleményem sze-
rint, a krónikás bécsi születését valló kutatóknak lehet igaza. 

49 Österreichische Chronik (ed. Joseph Seemüller), in: MGH Dte Chroniken V I , 84. § 198.: 
„Der selb Otto seczt und entseczt den pabst nach seinem gelust, wann er gaistleich O r d n u n g nichtz 
achtet"; az idézett fejezet forrása, a Flores temporum nem fogalmaz ennyire élesen: „Qualiter aliquo-
ciens Romám venit et quam potenter papas deposuit et instituit, require infra" (Flores temporum 
[ed. Oswald Holger-Egger], in: MGH SS XXIV 236.) 

50 Knapp, F. P.: Literatur des Spätmittelalters i. m. 287. 



Fontos még megjegyezni azt, hogy a krónikás érdeklődése a magyar őstörté-
net, és általában a középkori magyar történelem iránt a szerzőség és a keletkezés-
történet szempontjából is fontos lehet. Megalapozottnak látszik ugyanis az a felte-
vés, miszerint az Osztrák Prózai Krónikás a IV Rudolf herceg udvarának értelmi-
ségi köréhez tartozhatott. Bizonyíték lehet erre az, hogy a szász mesterdalnok, 
Mügeln Henrik (1300 körül-1360 után), az első német nyelvű magyar történelem 
írója éppen IV Rudolfnak ajánlotta 1360 körül írott művét.51 

2. 

Maga a krónika jelenleg általánosan hasznát címét — Österreichische Chro-
nik von den 95 Herrschaften —Joseph Seemüllertől kapta, a 15. században ugyan-
is a Chronica patriae névvel illették, a kortársak Ausztria mintegy „hivatalos tör-
ténete"-ként tekintettek rá;52 figyelemreméltó tény azonban, hogy Gombos Albin 
Ferenc ismert forrásgyűjteményében nem a Seemüller-féle cím alatt közölte az Ár-
pád-korra vonatkozó fejezeteket, hanem az Oesterreichische Chronik von Anfang 
der Welt - 1398 címen, holott ő már Seemüllernek a Monumenta Germaniae 
Historica sorozatban megjelent kiadását használta.53 A Seemüller-kiadás bevezető 
része igen alaposan tárgyalja az egyes kéziratok keletkezését, lelőhelyét, illetve 
egymással való kapcsolatukat, ezekhez a későbbi kutatás keveset tudott érdemben 
hozzátenni.54 Joseph Seemüller a filológus alaposságával dolgozta fel azt a számos 
kéziratot, amelyek révén a krónika szövege — részben, vagy egészében — fennma-
radt. Csak néhány lelőhely a teljesség igénye nélkül: Podgora, Berlin, Innsbruck, 
Klosterneuburg, Linz (ez utóbbi helyeken több példányban is), Strahov, Budapest, 
Bern stb.;55 latin nyelvű kivonatok találhatóak Bécsben és Klosterneuburgban, 
ugyancsak több példányban;56 német nyelvű kivonatok a többi között Baselban 
és Kremsmünsterben stb.57 1977-ig a krónika több mint ötven kézirata vált is-
mertté, ebben az évben aztán előkerült az Osztrák Nemzeti Könyvtárból „cod. 
ser. nova 20.239" szám alatt a krónika egy addig ismeretlen szövegváltozata. Ez 
a kézirat Paul von Nikolsburg munkája, aki egy alsó-ausztriai nemes, Hans 
Hofkircher megbízásából készítette 1441-1442-ben, és a krónika úgynevezett 
K-kéziratához áll közel.58 Joseph Seemüller az általa Q-nak nevezett kéziratot 
tekinti az összes többi mintájának, de megjegyzi, hogy ez sem autográf, és már 

51 Travnik Jenő bevezetője Mügeln prózai krónikájához, in: Scriptores rerum Hungaricarum 
tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum I—II. Edendo operi praefuit Emericus 
Szentpétery. Budapest 1937-1938. (a továbbiakban: SRH) II. 93.; Domanovszky Sándor: Mügeln 
Henrik német nyelvű krónikája és a Rímes krónika. Századok 41. (1907) 20-35, 119-142. 

52 Uiblein, P.: Leopold von Wien i. m. 719.; Niederstätter, A.: Fürst und Land i. m. 373. 
5 3 Catalogus fon t ium histór iáé Hungar icae aevo ducum et regum ex Stirpe Arpad 

descendentium ab anno Christi DCCC usque ad annum MCCCI I—III. Collegit Albinus Franciscus 
Gombos. Budapestini 1937-1938. (a továbbiakban: Cat. font.) III. 1723, n. 4071. 

54 Österreichische Chronik CCVII. 
55 Uo. I-LVIII. 
5 6 Uo. LVIII-LX. 
57 Uo. LX-LXVII. 
58 Uiblein, P.: Quellen i. m. 100. 



ebben is akadnak hibák.59 Ugyanakkor ez az Q-kézirat sem maradt fenn eredeti 
változatában.60 

Nem csupán a szerző kiléte, de a krónika keletkezési ideje is bizonytalan. 
Seemüller szerint 1387 és 1394 között keletkezett a Chronica patriae; ekkor 
még nem tartozott hozzá a Fabelfürstenreihe, amelyről Seemüller megjegyezte, 
hogy III. Albert ösztönzésére ír ta a szerző.61 Az 1-424. fejezeteket még III. Al-
bert élete során írta a krónikás, és az Q-kézirat is nagyjából ekkor, még a szer-
ző életében keletkezett.62 Alphons Lhotsky úgy vélte, hogy Seemüller helyesen 
jár t el akkor, amikor nem a kéziratok A-, hanem a B-osztályát te t te a kiadásá-
nak alapjául, mivel ez egy olyan példánynak a másolata, amelyet közvetlenül az 
Osztrák Prózai Krónikás hagyott hátra, mindenféle utólagos szerkesztés nél-
kül.63 A 424. szemelvényig a két kézirat párhuzamosan fut, ezután azonban tar-
talmilag kettéválik: az A-osztály kézirata ezután Johann Seffner bécsi kánon-
jogász hadtudományi munkájával (Ain 1er von den streitten), az 1348-1404 kö-
zötti évek feljegyzéseivel, a Bécsi Evkönyvekkel (Wiener Annalen),64 illetve a 
Recapitulatio koronicze nevű zárófejezettel folytatódik, amelyet Seemüller a 
legrégibb krónikaszerzemény befejezésének tekint.65 A B-kéziratcsoportból 
mindez hiányzik, ehelyett egy bejegyzés következik III. Albert haláláról (1395 
augusztusa), majd a szöveget a herceg nekrológja, IV Albert és Vilmos hercegek 
t rónra lépésének elbeszélése (1395 szeptembere), és IV Albert zarándokútja 
zárja le.66 Seemüller a saját kiadásához ez utóbbi kéziratot használja, de hozzá-
teszi Seffner művét, a bécsi évkönyvet és a Recapitulatio koronicze-t is. Az bizo-
nyos, hogy a krónika első szövegváltozata semmiképpen sem keletkezett 1386, 
vagyis a sempachi csata éve előtt, ugyanis a főszöveg (az úgynevezett „legrégibb 
szerzemény", az älteste Fassung) ezzel az eseménnyel, valamint III. Lipót her-
ceg halálával és temetésével zárul.67 Az osztrák történelmet 1392-ig, III. Lipót 
herceg lányának, Erzsébetnek a haláláig közli.68 A Seemüller-kiadásban 
1387-ig tárgyalja a krónika a magyarországi eseményeket, Anjou Mária király-
nő Horváti János bán fogságából való kiszabadításáig, valamint az 1392. évi tö-
rök támadásig, amely — a Prózai Krónikás előadása szerint — egészen Budáig 
elpusztította az országot, továbbá beszámol Luxemburgi Zsigmond ellentáma-
dásáról is.69 Az úgynevezett „második folytatás" beszámol III. Albert 1395-ben 
bekövetkezett haláláról, és tartalmazza a herceg érdemeit méltató nekrológot, 

59 Österreichische Chronik LXXIII. 
60 Lhotsky, A.: Quellenkunde i. m. 314. 
6 1 Österreichische Chronik CCLXXX.; Uiblein, P.: Leopold von Wien i. m. 719; Gall, F.: 

Wappenkunde i. m. 33. 
62 Österreichische Chronik CCLXXXI. 
6 3 Uo. LXXV-LXXX.; Lhotsky, A.: Quellenkunde i. m. 314. 
64 Uo. 231-242. 
65 Österreichische Chronik 216-217, § 425-426. 
66 Uo. 220-223, § 431-436. 
67 Uo. 214-215, § 423-424. 
68 Uo. 212, § 418 
69 „Nach Christi gepürd drewzehen hundert zway und newnczig jar sein die Türken mit 

grosser macht chomen gen Ungern und zugen her nahent gen Oven und wüsteten da das lande. 
Auch fürten si mit in vil kristen gefangen." — Uo. 206, § 410. 



így ez egy későbbi toldás a krónika eredeti szövegéhez.70 A B-osztályt Seemüller 
további két csoportra osztotta, C-re és D-re. A C-csoport hat kéziratban maradt 
fenn, míg a D-csoportnak több változata is van. A C-ből és a D-ből áll össze a 
2-vegyes csoport,71 amelyeknek további folytatásai vannak: Y $ és T.72 

A nagyszámú fennmaradt kézirat és a krónika különböző kiegészítései 
egyértelműen azt bizonyítják, hogy a mű a maga korában roppant népszerű 
volt, és számos, többé-kevésbé tehetséges másolóra és epigonra lelt. Mint azt 
már említettem, maga a krónika nagy részben nem önálló alkotás: az Osztrák 
Prózai Krónikás sokat merített a korábbi évszázadok krónikáiból, évkönyvei-
ből, a 14. század eseményeinek tárgyalásánál azonban már felhasználja a szem-
tanúk elbeszéléseit, vitatható hitelértékű híradásait is.73 A szerző történetírói 
célkitűzéseit Seneca egyik műve, a De formula honestae vitae vel de quatuor 
virtutibus cardinalibus liber fogalmazza meg. Ebben Seneca azt fejti ki, hogy a 
múlt ismerete, a múlt eseményeire való emlékezés a feltétele az erényes élet-
nek, egyben segíti a helyes döntést a jelenben és bölcs előrelátást ad a jövő ese-
ményeihez. A bevezetőben szó szerint fordítja Senecát a krónika szerzője,74 ami 
a klasszikus műveltségére és kiváló latintudására utal.75 Senecát használja fel 
tehát az Osztrák Prózai Krónikás ahhoz, hogy a történetírói programját kifeje-
zése juttassa: szerinte ugyanis a közjavát igemain nucz) elsősorban az szolgál-
ja, hogy a múlt eseményeit régi krónikákból és történetírói munkákból ismer-
jük meg, ugyanúgy, ahogy a jövő eseményeit a csillagokból fürkésszük ki.76 A 
krónikás azonban hozzáteszi, hogy a bölcsesség elérésére és Isten keresésére — 
annak teremtményein keresztül — más tudományok is alkalmasak: számtan, 
mértan, zene, logika, retorika, grammatika, asztronómia, filozófia, metafizika, 

70 Österreichische Chronik 220-223., § 431-136. 
71 Uo. CXCIV-CC. 
72 Uo. CCCVII.; Lhotsky, A.: Quellenkunde i. m. 318. 
73 L. az olyan megjegyzéseit, mint „ettleich sprachen" — Österreichische Chronik 204., § 408. 
74 „Si prudens est animus tuus, tribus temporibus dispensetur: praesentia ordina, futura 

praevide, praeterita recordare. nam qui praesentia non ordinat, obliviosus et fatuus appellatur, qui 
nil de praeterito cogitât, perdit vitam, qui nil de futuro praemeditatur, in omnia incautus incidit. 
Propone autem animo tuo et mala et bona futura, ut illa sustinere possis, ista moderari." — Haase, 
Friedrich Gottlob: L. Annaei Cordubensis (Martini Dumiensis episcopi ad Mironem regem galliciae) 
De formula honestae vitae (vel de verborum copia vel de quatuor virtutibus cardinalibus) liber. In: L. 
Annaei Senecae opera quae supersunt. Supplementum. Leipzig 1902, 67-68., vö. „Hogyha bölcs sze-
retnél lenni, az értelmedet igazítsd az idő három rendjéhez. Először is, légy megfelelő tekintettel a je-
lenre; másodszor legyél előrelátással a jövőt illetően, hogy megvédhesd magad mindattól, ami az eljö-
vendőben rád nézve kárt okozhat [...] harmadrészt pedig emlékezzél meg az elmúlt dolgokról, amely 
a legtöbbet tehet a bölcsességhez; mert ha valaki nem emlékezik meg a múltról, haszontalanul el-
vesztegeti az életét, halálában pedig feledés lesz az osztályrésze" (Ob du weiz sein wellest, so sol 
wesen dein sinne mit drein Zeiten geordent und gezieret. Zum ersten mit rechter O r d n u n g der 
gegenwürtigen zeit, zu dem andern mal mi guter fürsichthait der kümftigen zeit, daz du dich davor 
behüttest fürsichtichleich, waz dir mag kümftigen zeit schaden pringen...zu dem dritten mal mit 
guter gedëchtnûss der vergangen ding, an der leit maistail vil weishait: wan der nichts der 
vergangen gedenchet, der verleust unnüczleich daz leben und wirt ain vergessner tot gehaissen) — 
Österreichische Chronik 1. (§ 1.). 

75 Heilig ezt követően több példát is hoz, amelyekben a krónika szövegét összehasonlítja más 
klasszikus szerzőkével, például Szent Jeromoséval is, ezzel kívánja alátámasztani a klasszikus mű-
veltségű Stainreuter szerzőségét (Heilig, K. J.: Leopold Stainreuter i. m. 228-236.). 

'6 Österreichische Chronik 1. (§ 1.).: 



orvostudomány (a krónikában: begir langes lebens alz phisici)-,11 de — szerinte 
— ezek a tudományok kizárólag csak a földi dolgokkal foglalkoznak.78 

Az egyetemes történeti részeknél a krónikás leggyakoribb forrása a Szent-
írás mellett a Flores temporum, vagyis az Idők virágai című,79 a 13. század vé-
gén Dél-Németországban keletkezett krónika, melynek szerzője egy névtelen 
minorita szerzetes, talán egy bizonyos Márton, habár a szerző személye mai na-
pig sem tisztázott.80 A Flores temporum szerkezete példaértékű jellegű volt a 
Chronica patriae számára, mivel a Flores temporum, akárcsak a Haza krónikája 
párhuzamosan beszéli el a pápák és a császárok történetét a 121. fejezettől kezd-
ve.81 Mayer eleinte Troppaui Márton (.Martinus Polonus, Martinus Oppaviensis, 
Martin z Opavy) domonkos szerzetes pápa- és császártörténetére (Chronicon 
pontificum et imperatorumY2 gondolt mint Chronica patriae közvetlen forrásá-
ra, később azonban arra az álláspontra helyezkedett, hogy Troppaui Márton in-
kább a Flores temporumnak szolgálhatott közvetlen, az Osztrák Prózai Króni-
kásnak pedig közvetett mintául.83 

Freisingi Ottó püspök világkrónikáját (Chronica sive História de duabus 
civitatibus)84 is beépítette az Osztrák Prózai Krónikás egyes világtörténelmi vo-

'7 Österreichische Chronik 1-2. (§ 2.). — A tudományok rendszerezésében a krónikás mintája 
minden bizonnyal Sevillai Izidor Etymologiaruma volt (Isidorus Hispaliensis, Etymologiarum libri 
viginti. In: Patrologia Latina cursus completus. Vol LXXXII. Ed. Jacques-Paul Migne. Col. 73-74). 

78 Österreichische Chronik 2. § 2. 
79 Flores temporum auctore fratre ordinis Minorum (ed. Oswald Holder-Egger), in: MGH SS 

XXIV 230-250.; Anne-Dorothee von den Brincken: Anniversarist ische und chronikalische 
Geschichtsschreibung in den „Flores Temporum" (um 1292). In: Patze, H. \ Geschichtsschreibung i. 
m. 195-214. 

80 Uo. 226-230. 
81 Österreichische Chronik 47., § 121. 
82 Martini Oppaviensis Chronicon pontificum et imperatorum (ed. Ludwig Weiland), in: MGH 

SS XXII. 377-475.; Anne-Dorothee von den Brincken: Martin von Troppau. In: VL VI. 158-166.; Uő: 
Martin von Troppau. In: Patze, H. : Geschichtsschreibung i. m. 155-193. — Troppaui Márton jelentő-
ségéről részletesebben 1. Wolfgang-Valentin Ikas: Martinus Polonus' Chronicle of the Popes and 
Emperors: a Medieval Bestseller and its Neglected Influence on English Medieval Chroniclers. The 
English Historical Review 116. (2001) 327-341. 

83 Mayer, F. M.: Untersuchungen i. m. 321.; „Otto II. Hic pro eo quod Ytalici pacem sepius 
violarent, Romam quasi gaudens venit et ad gradus ecclesie magnatibus et cardinalibus cunctisque 
proceribus convivium magnum fecit...Hie contra Agarenos et barbaros cum Romanis et Theotonicis, 
Gallicis et Longobardis in Galabriam procedens, Romanis et Beneventanis terga vertentibus, totum 
exercitu pene amisit et solus in navim sub forma militis est reeeptus." — Flores temporum 236.; „II. 
Ottó császár. Rómába ment, ahol azt tapasztalta, hogy a rómaiak nem őrizték meg azt a békét, amit 
a császár megteremtett. Ezért meghívta a bíborosokat, és számos előkelő urat magához, akiket aztán 
lefejeztetett. Ottó császár összegyűjtötte a németek és a rómaiak seregét az ellen a nép ellen, mely-
nek neve görögül agarénosz, és Kalábriába vonult. Nagy csata zajlott; a rómaiak pedig valamennyien 
elmenekültek" („Otto der ander ward chaiser. Er cham gen Rom, do er vernam, daz die Römer ir frid 
nicht hielten, alz in der chaiser het gemachet. Er lud die cardinel ze hauz und vil grosser herren, die 
er liez enköpffen. Chaiser Otto besampt sich mit mit den Dëutschen und Römern gen dem volckh, 
daz da haizzet Agareni bei Kriechen, und fur in daz land Calabria. Da ward ain streit geschichet. Do 
fluhen die Römer all vor vorchten.") — Österreichische Chronik 86., § 200., vö. Jacek Banaszkiewicz: 
Ein Ritter flieht, oder wie Kaiser Otto II. sich vom Schlachtfeld bei Cotrone rettete. Frühmittel-
alterliche Studien 40. (2006) 145-165. 

84 Mérvadó kiadását 1. Ottonis episcopi Frisingensis Chronica sive História de duabus civita-
tibus (MGH SS. rer. Germ. XLV Ed. Adolf Hofmeister). Hannover-Leipzig 1912. 



natkozású részeknél, elsősorban az első könyv első 40 fejezeténél, a Fabel-
fürstenreiheig. így például Constantius Chlorus, Maximianus caesarjának az 
alemannok ellen (lingonaei csata, 298), valamint Maximianusnak az Afrikában 
vívott háborújáról szóló részt is majdnem szó szerint átvette az Osztrák Prózai 
Krónikás, akárcsak a Római Birodalom felosztásáról szóló fejezetet — a hibák-
kal együtt, ugyanis nem Galerius és Constantius, hanem Galerius és Licinius 
voltak azok, akik a második tetrarchia (308) során felosztották egymás között a 
Római Birodalmat.85 

A harmadik jelentős forrás, amelyet a krónikaíró a világtörténeti részek 
megírásánál felhasznált, a Vita s. Maximiliani (1291 előtt) volt. Seemüller erről 
megállapította, hogy a krónika szerzője nem az eredeti latin nyelvű változatot 
használta a 128-131. fejezetek (Szent Maximilianus élete és vértanúsága) meg-
írásánál, hanem ennek német nyelvű feldolgozását, az úgynevezett Cilli-kró-
nikát.86 Ez a Szent Maximilianus-életrajz nagymértékben merített még a lorchi 
hagyományból is, így a krónika lorchi elemei erre a Vita s. Maximiliani-ra ve-
zethetők vissza.87 A másik legenda, amelyből a krónikás merített, Szent Elek 
(.Alexios) életírása, ennek egyes elemei a 148. és részben a 147. fejezetben talál-
hatóak. Az Alexios-legendát összekapcsolta a Prózai Krónikás Corrodancia 
(azaz Ausztria) első fiktív keresztény fejedelme, Amman alakjával, aki a króni-
kaíró szerint római nemes és Szent Alexios barátja volt.88 

A német-osztrák történelem tárgyalásánál az Osztrák Prózai Krónikás, 
többek között, Jans Enikel Fürstenbuch ('A fejedelmek könyve') című verses 
krónikáját használta fel.89 Enikel (1230/40-1290 körül) bécsi patrícius volt, az 

85 Alexander Demandt: Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 
284-565 n. Chr. (Handbuch der Altertumswissenschaft. Begründet von Iwan v. Müller, erweitert von 
Walter Otto, fortgeführt von Hermann Bengston. III/6.). München 1989. 50-55, 64.; Benedictus 
Niese - Ernst Hold: Grundriss der römischen Geschichte. Nebst Quellenkunde. 5. Auflage. (Hand-
buch der Altertumswissenschaft. Begründet von Iwan v. Müller, neu hg. von Walter Otto. III/5.). 
München 1923. 387-390.; „Constantius Alamannis bellum indicit, a quibus primo victo, postea cum 
incredibili barbarorum strage LXX milibus occisis victor extigit. Porro Maximianus augustus Quin-
gentianos in Affrica bello pressit...Relicto imperio ab augustis Galerius et Constantius, qui ab ipsis 
caesares lecti erant, impérium dividunt. Galerius Maximianus Ylliricum, Asiam, Orientem obtinuit; 
Constantio Italia, Affrica, Gallia sorte devenit," — Ottonis episcopi Frisingensis História de duabus 
civitatibus 178.; „Constantinus háborút viselt a németek ellen, akiktől első ízben vereséget szenve-
dett. Ezután nagy sereggel vonult fel ellenük, és megölt a németek közül hetvenezret. Maximianus is 
hadat viselt Afrikában [...] Galerius és Constantius maradtak a császárok, és felosztották egymás kö-
zött a birodalmat: Galerius megkapta Illiricumot, Ázsiát és a Keletet; Constantius pedig Itáliát, Afri-
kát és Galliát" („Constantinus strait mit den Deutschen, von den er des ersten überwunden wart. 
Darnach cham er mit grösser menig und tötet sibenczig tausent der Dëutschen. Maximianus tet ain 
streit in Affrica...Galerius und Constancius chaiser blieben, die tailten das reich. Galerius behub 
Ylliricum, Asiam und Orient; Constancius behub Ytaliam, Affricam und Galliam.") — Österreichi-
sche Chronik 56, § 137. 

86 Uo. CCLVII-CCLVin, 50-53.; Lhotsky, A.: Quellenkunde i. m. 315. 
87 Zöllner, E.: Probleme i. m. 162. (53. sz. jegyz.). 
88 „Do saczten die Römer in daz herczogentumb von Corrodancia ainen edeln grafen von Rom, 

hiez Amman, und ain frewnd was sand Alexi" — Österreichische Chronik CCLVIII. 62. § 148, vö. 
Heilig, K. J.: Leopold Stainreuter i. m. 241, 245. 

89 Jansen Enikels Werke. Weltchronik. Fürstenbuch (MGH Dte Chroniken III. Band. Ed. 
Philipp Strauch.) Hannover-Leipzig 1900.; Uiblein, P.: Quellen i. m. 100.; Uiblein, P: Leopold von 
Wien i. m. 720.; Lhotsky, A.\ Quellenkunde i. m. 315.; Österreichische Chronik CCLVIII. 



albrechtsbergi Enikel (Enenkel) nemesi család tagja volt; életéről semmilyen 
okleveles forrás nem áll rendelkezésre, kizárólag a művei alapján kaphatunk 
képet róla.90 Minden bizonnyal kiemelkedő tagja lehetett a bécsi polgárok, lova-
gok, udvaroncok társadalmának, amit a műveltsége és krónikájának a célkö-
zönsége, vagyis az udvari nemesség és a városi polgárság is alátámasztanak.91 A 
Fürstenbuch egy 4258 sorból álló verses töredék, amely Bécs alapításától, II. 
(Harcias) Frigyes haláláig (1246) tárgyalja Ausztria történelmét.92 Elsősorban a 
82. és a 89. uralkodó, vagyis Adalbert őrgróf és II. (Harcias) Frigyes közötti idő-
szak (1018-1246)93 megírásához szolgált forrásul. Ez a rész csaknem az egész 
Babenberg-korszakot felöleli. A hétmagyar kissé átalakított történetét például 
mind Enikel, mind pedig az Osztrák Prózai Krónikás a mailbergi csata (1082. 
május 12.) kapcsán beszélik el, amelynek során II. Vratislav cseh király legyőz-
te II. Lipót osztrák őrgrófot.94 Enikel Freisingi Ottó püspöktől ismerhette meg 
a hét életben maradt gyászmagyar történetét és építhette be művébe.95 A 
Chronica patriae osztrák történeti részének másik forrása Ottokár Stájer Rí-
mes Krónikája (Ottokars Steierische Reimchronik) volt.96 Ottokár (Otacher ouz 
der Geul, 1260/1265-1319/1321) egy stájer kisnemesi család leszármazottja 
(Geul/Gaal volt a neve egy seckaui hűbérnek Judenburgnál), aki Liechtenstein 
urainak és Seckau püspökeinek a szolgálatában állva szinte egész Európát be-
utazta (Aragónia, Rajna-vidék, Flandria, Erfurt , valószínűleg járt Salzburgban, 
Velencében és Ferrarában is), életéről számos okleveles forrás maradt fenn. 
1287 és 1297 között — azokban az években, amelyekből nincs róla okleveles 
említés — vándordalnokként járhat ta be Ausztriát és Stájerországot, ezeknek 
az éveknek az eredménye a Stájer Rímes Krónika (1301-1319).97 Maga a króni-
ka II. Frigyes császár 1250-ben bekövetkezett halálától 1309-ig, az I. Frigyes 
herceg elleni nemesi felkelésig követi az eseményeket.98 Az Osztrák Prózai Kró-

90 Karl-Ernst Geith: Enikel, Jans. In: VL II. 565-569.; Harald Tersch: Die Darstellung der 
römischen Frühgeschichte in deutschsprachigen Chroniken des Spätmittelalters. Mitteilungen des 
Instituts für österreichische Geschichtsforschung 99. (1991) 25. 

91 Otto Brunner-. Das Wiener Bürgertum in Jans Enikels Fürstenbuch. Mitteilungen des öster-
reichischen Instituts für Geschichtsforschung 58. (1950) 550-574. 

92 Geith, K-E.: Jans Enikel i. m. 568. 
93 Österreichische Chronik 88-93. § 205-213.; 99-103. § 224-229.; 106-111. § 236-245. 
94 Karl Brunner-. Herzogtümer und Marken. Vom Ungarnsturm bis ins 12. Jahrhundert. In: 

Österreichische Geschichte 907-1156. Hg. von Herwig Wolfram. Wien 1994. 325-326.; „die Walich nâ-
men ouch den tôt, / des twanc si der siege nôt. / vil gir in allen zesamme / was, / daz ir dheiner niht 
genas. / nie dheiner kom lemtiger dan / wan uz in allen siben man / die wurden die Prenger genant, / 
und fuoren ze tal in Ungerlant. — Jansen Enikels Fürstenbuch 613., v. 783-790.; ,Akkor mindkét rész-
ről sokakat levágtak, olyannyira, hogy azt beszélik, mindössze hét férfi maradt életben, akiket Prem-
mingeknek hívnak, és akik majd Magyarországra vonultak. Ez pedig Krisztus születése után 1104-ben 
történt" („Doch ward an peden tailen vil volckhes erslagen, also, alz man saget, daz nur siben man, 
genennet die Premminger, bei dem leben sein beliben, die darnach zugen gen Ungern. Daz ist geschehen 
nach Christi gepürd tausent vier und hundert jar.") — Österreichische Chronik 91., § 211. 

95 „Barbari vero, quod etiam incredibile videtur, usque ad internitionem VII tantum residuis, 
omnes deleti dicuntur." — Ottonis episcopi Frisingensis História de duabus civitatibus 281-282.; Vö.: 
Chronica composita saeculi XIV, in: SRH I. 293-294. 

96 Österreichische Chronik CCLVIII-CCLX. 
97 Helmuth Weinach: Ottokai" von Steiermark. In: VL VII. 238-245. (különösen: 239.). 
98 Niederstätter, A.: Fürst und Land i. m.- 372.; Andreas Kusternig: Erzählende Quellen des 

Mittelalters. Wien-Köln 1982. 138.; Weinach, H.: Ottokar von Steiermark i. m. 240. 



nikás a Hohenstauf-dinasztia utáni interregnum, illetve a Nassaui Adolf és I. 
Habsburg Albert német király (német királyként 1298-1308) egymás ellen 
vívott háborúja közötti időszak (kb. 1254-1298) eseményeihez használta fel a 
Stájer Krónikát.99 A morvamezei csatáról például mindketten megjegyzik, hogy 
a fiatal IV (Kun) László király az ütközetet egy magaslaton tekintette meg, mi-
vel a magyarok szokása szerint az uralkodó nem vehetett részt személyesen a 
harcban.100 

A krónika harmadik jelentős forrása a Königsfeldeni Krónika 
(.Königsfeldener Chronik). A mű egy ismeretlen ferences szerzetes alkotása, s a 
Habsburgok königsfeldeni (Aargau, Svájc) kolostorában keletkezett 1388 kö-
rül.101 Ennek első része Habsburg Rudolffal és a kolostor alapításával foglalko-
zik, a második része pedig Habsburg Ágnes (1280-1364), I. Albert német-római 
király lányának és III. András magyar király özvegyének a történetét dolgozza 
fel.102 A Königsfeldeni Krónika az a forrás, amely a legközelebb áll a Chronica 
patriae szerzőjének korához.103 

A krónikás nem csupán a fent említett forrásokat használta fel műve meg-
írásához. A 245. fejezetben, az 1246. évi Lajta-menti (bécsújhelyi) csata leírásá-
nál a következőkről számol be: „Akkor Frigyes, Ausztria hercege összegyűjtötte 
seregét és Bécsújhely felé indult [...]. Ott pedig áruló módon meggyilkolták" 
Az állítólagos orgyilkos merényletről, amelynek az ütközet hevében esett volna 
áldozatul Harcias Frigyes, az Annales Sancti Rudberti Salisbwgensesnek is tu-
domása van,105 a Chronica patriae korszakra vonatkozó fő forrása, Jans Enikel 
Fürstenbuchja. már nem él ezzel a gyanúperrel.106 A kortárs források közül elő-
szeretettel használta fel Leopold a — maguk korában — ismert bécsi teológu-
sok, mint például a már említett Heinrich von Oyta,107 valamint egy másik teo-

99 Österreichische Chronik 111-178. §. 246-369.; 181-183. §. 373-375. 
100 „kunic Ladisla den jungen / si fuorten von dem strite dan / uf den here ab dem plan, / da er 

wol hört und sach / allez, daz da geschah / uf dem velde breit. / ez izt der Unger gewonheit / und 
jehent ouch offenbaere, / ir kunic si in zahtpaere / darzuo, daz er sulle striten." — Ottokars 
Österreichische Reimchronik 1-2. Teil. (MGH Dte Chroniken V/l-2. Ed. Joseph Seemüller). Han-
nover 1890-1893, v. 16120-16129; „László, a magyarok ifjú királya pedig a magyarokat egy, a sík-
ság fölé emelkedő hegyre vezette, ahonnan jól láthatott és hallhatott mindent; a magyaroknál 
ugyanis az a szokás, hogy a királynak nem szabad személyesen részt vennie a harcban" („Chünig 
Ladislan den jungen von Ungern fürten die Unger auf ainen perg ob dem plan, da er wol macht 
sehen und hören: wann der Unger gewonhait ist, daz der chünig mit sein selbs leib nicht sol 
streiten.") — Österreichische Chronik 134, § 288. Vö. Kézai Simon mester krónikájával (SRH I. 
185-186.), amely szerint Kun László király magyar és kun serege döntötte el az egész ütközetet, 
Rudolf és az osztrák csapatok pedig csak passzív szemlélői voltak a küzdelemnek. 

101 Erich Kleinschmidt-. „Königsfeldener Chronik". In: VL V 106.; Lhotsky, A.: Quellenkunde 
i. m. 314-315, 321-322.; Mayer, F. M.: Untersuchungen i. m. 316-318. 

102 Lhotsky, A.-. Quellenkunde i. m. 321.; Österreichische Chronik CCLX-CCLXIV, 178-181. § 
370-372.; 185-194. § 378-391.; 196-199. § 394-399.; 206-208. § 411-412. 

103 Österreichische Chronik CCLXII. 
104 „Do besampt sich auch herezog Fridreich von Österreich und rait in die Newnstat...Da 

ward er erslagen verretleich" — Österreichische Chronik 110. § 245. 
105 „...ubi [ti. a Lajtánál] pluribus ex acie regis interfectis et multis captivatis, ipse dux 

Austrie vei a suis vei a hostibus, sicut dubitatur, fuit interemptus" — Annales Sancti Rudberti 
Salisburgenses. (MGH SS IX. Ed. Wilhelm Wattenbach). Hannover, 1851. 789. 

106 Jansen Enikels Fürstenbuch 678-679, v. 4215-4258.; Cat. font. II. 1219, n. 3168. 
107 Wiener Annalen von 1348-1404 (1384) (MGH Dte Chroniken VI. Ed. Joseph Seemüller). 

Hannover-Leipzig, 1909. 233. 



lógus, a Párizsban, majd Bécsben működő Heinrich Heinbuche von Langen-
stein108 munkáit is. Erre példa az, amikor az Osztrák Prózai Krónikás a 376. fe-
jezetben élesen támad a zsidókra: „Méltán szomorkodom amiatt, hogy Krisz-
tust, kinek a zsidók az ellenségei, a keserves halálnak adták és a saját vérei si-
ralmas módon megölték. Ezért azt vallom, hogy a keresztényeknek nem, mint 
urakat és hitelezőket, hanem, mint szolgáikat és tulajdonukat kell tekinteniük a 
zsidókat".109 

3. 

Az előző fejezetekben szó volt arról a nagyszámú kéziratról, amelyek a 
krónika szövegét fenntartották. A két latin nyelvű kivonat, a második folyta-
tással együtt — ami szintén nem összefüggő elbeszélés, hanem különböző fel-
jegyzések válogatása és kompilációja — III. Frigyes koráig követi az eseménye-
ket.110 A müncheni egyetem könyvtárának cgm 425. számú kódexe (l r-18 r) volt 
az alapja Thomas Ebendorfer von Haselbach Ausztria-történetének (Cronica 
Austrie, 1463).111 Alphons Lhotsky a Chronica patriae és az Ebendorfer-kró-
nika közti kapcsolat példájaként azt a történetet hozza fel, amikor a mühldorfi 
csatában (1322. szeptember 28.) a Habsburg-házból származó Szép Frigyes né-
met ellenkirály (majd 1325-től társuralkodó) vereséget szenved IV (Bajor) La-
jos seregeitől — Frigyest egyébként magyar és kun csapatok is támogatták, bár 
erről a krónika nem tájékoztat —, a vereség oka pedig az volt, hogy IV Frigyes 
nürnbergi várgróf, Bajor Lajos szövetségese osztrák zászlókkal vonult a csatá-
ba és így megtévesztette Szép Frigyes csapatait, akik így vereséget szenvedtek, 
s maga az ellenkirály is fogságba került. Ebendorfer ezt a történetet közvetle-
nül a Chronica patriae-bői vette át, némi kiigazítással.112 Thomas Ebendorfer 

108 Heilig, K. J.: Leopold Stainreuter i. m. 235. Ezzel szemben 1. Österreichische Chronik 
CCLXXVII.; Gustav Sommerfeldt: Aus der Zeit der Begründung der Universität Wien. Mitteilun-
gen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 29. (1908) 296. — Heinrich Heinbuche 
von Langenstein nevéhez fűződik a bécsi egyetem teológiai fakultásának létrehozása 1384-ben 
(Knapp, F. P.: Literatur des Spätmittelalters i. m. 107-125.; Paul Uiblein: Zur Lebensgeschichte 
einiger Wiener Theologen des Mittelalters. Mitteilungen des Instituts für österreichische Ge-
schichtsforschung 74.(1966) 95-97 

109 „Laider ich besorg, daz darumb Christus, des veinde die Juden sind, hat hincz im den 
pitterleichen tod verhenget, daz er von seinem aigen plut alz jëmerleich ward getötet. Ich bechenn, 
daz die kristen halden mügen die Juden nicht alz herren oder müzzgeer, sunder alz chnechte und 
aigen." — Österreichische Chronik 183-184., § 376.; Heinrich von Langenstein: „Quare non ordi-
natur Judeos inter Christianos morari non debere nisi vei Christianis serviendo vel agros colendo 
vei mechanicis acquirant victum suum?" — Idézi: Heilig, K. J.: Leopold Stainreuter i. m. 235. 

110 Lhotsky, A.: Quellenkunde i. m. 325. 
111 Thomas Ebendorfer, Chronica Austriae (MGH SS rer. Germ. N. S. XIII. Hrsg. von Alphons 

Lhotsky). Berlin-Zürich 1967.; Uiblein, P: Leopold von Wien i. m. 721.; Uő.: Ebendorfer, Thomas. 
In: VL II. (1980) 262. 

112 „Bey den selben zeiten zoch der edel fürste chünig Fridreich gen Bayren mit grossem 
volkch und unzelleichem here der herren, ritter und chnechte wider Ludweigen, der da vor ist 
genennet, und an sand Michels abent ward vor Muldorff von in ain veitstreit gestriten, und chünig 
Fridreich het zum ersten den sig, uncz der von Nüremberg cham. Damit behub der von Bayren den 
streit ..." — Österreichische Chronik 196. § 394.; „... apud fluvium Ysen sub monte Durnnperg 



Cronica Austrieja sem nélkülözi a legendás elemeket: könyvének első része az 
osztrákok eredetét mutatja be egészen a pogány fejedelmek korának végéig.113 

Ebendorfer mellett nagymértékben támaszkodott a krónikára még Heinrich 
Gundelfingen (Austriae princípium chronici epitome triplex, 1476.), aki a 
O-vegyesosztály kéziratait használta fel művéhez.114 Albrecht von Bonstetten el-
sősorban a Haza krónikája nyomán szintén egy kvázi-őstörténetet kívánt elbe-
szélni (História Austriaca, vagy História Domus Austrie, 1485-1491.): nála azon-
ban nem fiktív történelmi alakok, hanem a római Scipio-nemzetség volt a Habs-
burgok őse.115 Lhotsky szerint csupán az lehet kérdéses, hogy Bonstetten a kró-
nika szövegét közvetlenül, vagy Gundelfingen átdolgozása után használta-e fel, 
mivel a két krónikaszerző Ausztria-története között komoly tartalmi és formai 
átfedések mutatkoznak.116 Az Osztrák Prózai Krónikás munkájára támaszkodott 
Veit Arnpeck is (Chronicon Austriacum, 1488 után):117 krónikája Ausztria törté-
netét beszéli el az ősidőktől 1488-ig. Fő forrása a krónika második latin, illetve 
német kivonata volt, valamint Freisingi Ottó krónikája, de az európai események 
tárgyalásánál felhasználta Aeneas Silvius Piccolomini Cseh krónikáját és Thu-
róczy János Chronica Hungarorumàt is.118 A krónika a osztrák címertan további 
fejlődésére is hatással volt: Konrad Grünenberg az Osztrák Címeres Krónika 
(Österreichische [WappenJChronik, 1470/1484.) című műve szerint Ausztria első 
uralkodója egy bizonyos Demonariai Ábrahám volt, ezután minden egyes uralko-
dó címerét részletesen leírja (a tizedik keresztény uralkodó, Ausztriai Lajos fele-
sége Erzsébet magyar hercegnő volt); a Címeres Krónika jelenti tulajdonképpen 
az osztrák heraldika kezdetét.119 III. Frigyes utasítására 1448-ban az Osztrák Cí-
meres Könyvbe (Österreichisches Wappenbuch) bekerültek a mesés uralkodók cí-
merei, a mű nagy része tulajdonképpen ezekből a címerekből áll.120 1453-ban el-
készítették — szintén III. Frigyes megbízásából — az úgynevezett „Címeres 
Fal"-at (Wappenwand) a bécsújhelyi vár Szent György-templomában, ami végső 
soron a Chronica patriae eseményeinek képi ábrázolása, különös tekintettel an-
nak heraldikai részére.121 

[...] Bohemi fortiter instabant, ipsis cedentibus ad quendam promonticulum cessit victoria primum 
domino Friderico, quousque burgravius Nurnwergensis reductis profugis sub vexillo Austrie super-
venit et incautos, qui ipsum Leopoldum ducem Austrie suspicati sunt [...] et hoc modo victoriam 
secundam obtinet ..." — Thomas Ebendorfer: Chronica Austriae 242-243.; Alphons Lhotsky. Uber 
das Anekdotische in spätmittelalterlichen Geschichtswerken Österreichs. Archiv für österreichi-
sche Geschichtsforschung 125. (1966) 89-90.; Nieder stätter, A.: Fürst und Land i. m. 125-126.; 
Wilhelm Erben: Die Berichte der erzählenden Quellen über die Schlacht bei Mühldorf. Archiv für 
österreichische Geschichtsforschung 105. (1917) 450. 

113 Moeglin, J-M.: Histoire nationale i. m. 210. 
114 Lhotsky, A.: Quellenkunde i. m. 317., 421-422.; Dieter Mertens: Gundelfingen, Heinrich. 

In: VL III. (1981) 307-308.; Moeglin, J-M.: Histoire nationale i. m. 213. 
115 Hans Fueglister: Albrecht von Bonstetten. In: VL I. (1978) 177.; Lhotsky, A.: Quellenkunde 

i. m. 317-318, 424.; Moeglin, J-M.: Histoire nationale i. m. 214. 
116 Lhotsky, A.: Quellenkunde i. m. 423. 
117 Uo. 318. 
118 Uo. 409. 
119 Gall, F.: Wappenkunde i. m. 413.; Uiblein, P.: Leopold von Wien i. m. 722. 
120 Uiblein, P.: Leopold von Wien i. m. 722.; Haus-, Hof- und Staatsarchiv cod. 157. 
121 Uiblein, P.: Leopold von Wien i. m. 722.; Gall, F.: Wappenkunde i. m. 413.; Moeglin, J-M.: 

Histoire nationale 209. 



A Haza krónikájának azonban már igen korán akadtak bírálói is, így a 
már említett Aeneas Silvius Piccolomini.122 A bajor lovag és történetíró Hans 
Ebran von Wildenberg (1425/1435-1501/1503) elutasítása abból fakadt, hogy ő 
éppen Bajorországnak akart egy olyan dicsőséges régmúltat teremteni 
0Chronik von den Fürsten aus Bayern), középpontjában a haus Bawaria-val, 
mint amilyet az Osztrák Prózai Krónikás.123 Ebran von Wildenberg szerint az 
osztrák őstörténet írója meghamisította a történelmet, és ebben a leleplezé-
sében segítségére volt Petrus Comestor História scholastica című műve.124 A je-
les osztrák humanista, Ladislaus Sunthaym a „Klosterneuburgi táblák" 
('Tabulae Claustroneoburgenses, 1489/1493.) című, a Babenberg-dinasztia ural-
kodóit bemutató munkájában elutasítja a Chronica patriae fiktív uralkodólistá-
ját, mindez persze nem akadályozta meg Sunthaymot abban, hogy még akár a 
Haza krónikáját is felhasználja forrásként ehhez a genealógiai munkához.125 

4. 

Az Osztrák Prózai Krónikás művét az ember öt érzékszerve alapján osz-
totta fel {...hab ich nach fümf sinnen der menschen dise kroniken in fümf 
pücher getailt):126 az első könyvet „Látás"-nak (Sehen) nevezi az ember legjobb, 
legtávolabb ható érzékelése nyomán, mivel az ott elbeszélt dolgok (bibliai törté-
netek Ádámtól Noéig) állnak a legmesszebb a krónikaíró korától.127 A második 
könyvet „Hallás"-nak (Hören), a harmadikat „Szaglás"-nak (Smekchen), a ne-
gyediket „Izlelés"-nek (Kosten), az ötödiket pedig „Tapintás"-nak (Greiffen) ne-
vezte el, hiszen a jelen eseményei már szinte „tapinthatóak", a krónikaíró érve-
lése szerint.128 

Az első könyv azoknak az osztrák fejedelmeknek a történetét beszéli el, akik 
Krisztus születése előtt éltek (az 58. uralkodóig, Jannatig), valamint a világ törté-
netét a teremtéstől Augustus császárig;129 a világtörténelmet öt korszakra osztja 
fel a Fabelfürstenreihe fejedelemlistájáig, e korszak eseményeit az Ószövetség egyes 
történetei jelentik. A második könyv az osztrák fejedelmek, illetve a császárok és a 
pápák történetét írja le, egészen III. Konrád német-római császárig (1127-1152).130 

122 Lhotsky, A.: Quellenkunde i. m. 399-400. 
123 A bajor történetírás már a 12. század óta foglalkozott mitikus eredetmondák kidolgozásá-

val, ami összekapcsolódott a Wittelsbachoknak a scheyerni kolostorban kidolgozott dinasztikus ha -
gyományaival is, 1. Frantisek Graus: Lebendige Vergangenheit. Überlieferung im Mittelalter und in 
den Vorstellungen vom Mittelalter. Köln-Wien 1975. 109-111.; Moeglin, J-M.: Histoire nationale i. 
m. 218. 

124 Des Ritters Hans Ebran von Wildenberg Chronik von den Fürsten aus Bayern. Hg. von 
Friedrich Roth. (Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutsche Geschichte. Neue Folge 
2.1.). München 1905.; Lhotsky, A.: Quellenkunde i. m. 318.; Peter Johanek: Ebran von Wildenberg, 
Hans. In: VL II. (1980) 307-312. 

125 Lhotsky, A.: Quellenkunde i. m. 318., 446.; Gall, F.: Wappenkunde i. m. 413.; Fritz Eheim: 
Ladislaus Sunthaym. Ein Historiker aus dem Gelehrtenkreis um Maximilian I. Mitteilungen des 
Instituts für österreichische Geschichtsforschung 67. (1959) 63. 

126 Österreichische Chronik 3., § 5.; Mayer, F. M.: Untersuchungen i. m. 299. 
127 Österreichische Chronik 3. § 5. 
128 Uo. 3-4., § 6-8; Mayer, F. M.: Untersuchungen i. m. 299. 
129 Österreichische Chronik 1-40., § 1-99. 
130 Uo. 40-98., § 100-222. 



A harmadik könyv I. (Barbarossa) Frigyestől (1152-1190), illetve IV Anasta-
siustól (1153-1154) a morvamezei csatáig (1278);131 a negyedik könyv Habsburg 
Alberttől, Rudolf császár fiától, VII. (Luxemburgi) Henrikig (1308-1313) és XI. 
Gergelyig (1370-1378);132 az ötödik könyv pedig IV (Bajor) Lajostól (1314-1347) és 
a pápák avignoni fogságától a sempachi csatáig, folytatásokkal 1394-ig követi nyo-
mon az eseményeket.133 A Chronica patriae párhuzamosan kíséri figyelemmel 
Ausztria, a Német-római Birodalom, Magyarország, a pápaság, a salzburgi érsek-
ség, Csehország, Lengyelország, valamint a keresztes államok, az Outremer ese-
ményeit.134 

Látható, hogy Ausztria és Német-római Birodalom (valamint a Római Biro-
dalom és a pápák) valós története keveredik a szerző fiktív Ausztria-történetével, a 
Fabelfürstenreihe-vsd. Ez a mesés őstörténet joggal tekinthető későbbi betoldás-
nak.135 Az Osztrák Prózai Krónikás szerint Ausztria legelső neve Judeisapta volt 
(összesen még tizennégy másik nevet használt az ország elnevezésére, ezeket 
fel is sorolja rögtön a 40. fejezetben, lásd a 2. számú mellékletet), első uralkodó-
ja pedig Temonariai Ábrahám gróf volt, akit Aligemorumi Sattan gróf űzött el 
Terra Ammiracionishól.136 Az, hogy az ószövetségi események u tán közvetlenül 
Ausztria legendás őstörténetét beszéli el a szerző, afféle antik és héber (vagy in-
kább hebraizáló) nevek használatával, mint Ábrahám, vagy Sattan (azaz Sá-
tán),137 arra utal, hogy az Osztrák Prózai Krónikás a régi, „dicsőséges uralmak" 
(löblichen herschafft von Osterreich) történetét akarja megírni, ezzel Ausztriá-
nak a dicső múlt mítoszát megteremteni. Először megadja az uralkodó nevét, 
címét, a címerét,138 az uralkodó házastársának nevét, származását és apjának 
címerét; leírja azt, hogy mennyi ideig tartott az uralom, mikor halt meg az ural-
kodó és a házastársa, hol temették el őket, és ki volt az utódjuk.139 Ezt a sorren-
det nem mindig tartot ta meg a szerző, így például a 49., 51. és 60. uralkodónál 
hiányzik Ausztria akkori megnevezése, a 48. uralkodónál az ország címere, az 
53-nál mindkettő.140 Az ország uralkodói pogányok voltak Ábrahámtól egészen 
Gennanig, a 35. uralkodóig, mígnem aztán a zsidók a hitükre nem térítették az 
ország egy részét, köztük magát az fejedelmet is, akinek a fiai, Nanman és 
Saptan — ők később felosztották maguk között Tantamo-Ausztriát — már zsi-
dónak születtek.141 Az első keresztény uralkodó pedig a már említett (Szent) Am-
man, a 65. fejedelem volt;142 elődjével, Sattannal megszakadt Corrodancia-Ausztria 
uralkodóinak dinasztiája, Amman pedig mint római helytartó került az ország élé-

131 Uo. 99-139, § 223-298. 
132 Uo. 139-195, § 299-393. 
133 Uo. 196-215, § 394-424. 
134 Heilig, K. J.\ Leopold Stainreuter i. m. 253. 
135 A Fabelfürstenreihe részletes filológiai és kultúrtörténeti elemzését 1. Heilig, K. J.: Leopold 

Stainreuter i. m. 236-255. 
136 Österreichische Chronik 25-26, § 41.; Moeglin, J-M.: Histoire nationale i. m. 198. 
137 Heilig, K. J.\ Leopold Stainreuter i. m. 240. 
138 Gall, F.: Wappenkunde i. m. 413. 
139 Heilig, K. J.: Leopold Stainreuter i. m. 237. 
140 Uo. 238.; Österreichische Chronik 37-42. 
141 Österreichische Chronik 34, § 76-77. 
142 Uo. 61-62, § 148-149. 



re.143 A 7. „uralom" során Sawricz-Ausztriából hercegség lett a pogány Nynter 
alatt, majd a 69. uralkodó, Eberhart idején, akinek a fiai, Jákob és Albert még a 
szüleik életében meghaltak, ismét őrgrófsággá fokozódott le;144 a krónikában az or-
szág neve Eberharttól kezdve már Osterreich-Ausztria. A 72. „uralom" során Kon-
rád nevű őrgrófja római király lett, aki koronabirtokát ismét hercegséggé emel-
te.145 Ezután nagy változás történt az ország életében: Konrád legidősebb fia, Hen-
rik, akinek a felesége Osanna hercegnő, Miklós (a krónikában: Niclaus) magyar 
király lánya volt, megkapta az Ausztriától elválasztott Csehországot;146 a középső 
fiú István Margit cseh hercegnőt vette feleségül, megkapta az „országnak az Enns 
folyó feletti területeit" (daz land oberthalb Eris); Albert felesége pedig a szintén 
cseh Salme hercegnő volt, az ő része pedig az Ennstől délre eső terület lett. 

A nevek archaizálóak, az antik-biblikus hatás kedvéért a szerző héber (Ábra-
hám, Nátán stb.), vagy hebraizáló (Reptan, Liptan, Nanaym stb.), latin (Corro-
dancia, Avara, Aurata stb.) és régi német (Eberhart, Konrád, Albert stb.), illetve 
minden bizonnyal szláv eredetű (pl. Sauriez) személy- és földrajzi neveket hasz-
nál.147 Valós és kitalált nevek keverednek a névsorban, ahogy valós és fiktív esemé-
nyek és helyszínek (pl. Magyarország és Csehország, illetve Samamorum birodal-
ma és a Terra Ammiracionis148 stb.) keverednek a Fabelfürstenreihe ban. Az 58. 
„uralom"-ig folyamatosan beszéli el az Osztrák Prózai Krónikás a legendás Auszt-
ria-történetet, a második könyvtől viszont már többször is megszakítja a meséjét, 
és Krisztus születésétől kezdve előadja a világ, a (római) császárok és a pápák tör-
ténetét.149 A krónika szerint Szent Péter után az első pápa — vagy legalábbis az 
első, akiről beszámol a szerző — Szent Linus (66/67-76/79) volt, az ő utódja pedig 
Szent Cletus (Anacletus 79-90/92). 

A mesés régmúlt házasságpolitikájában visszaköszön a Habsburgok di-
nasztikus külpolitikája, amely már I. (Habsburg) Alberttől kezdve arrá irányul, 
hogy házassági kapcsolatokkal szorosra fűzze az osztrák területek, valamint a 
szomszédos országok kapcsolatát.150 Heilig arra is felhívja a figyelmet, hogy a 
Kézai Simon és a Képes Krónika által megörökített magyar őstörténetek pár-
huzamba hozhatók az Ószövetség révén az osztrákok kvázi-mitikus őstörténe-
tével, mivel a két nép — és gyakorlatilag valamennyi európai nép — közös őse 
Jáfet, Noé fia.151 Ezek a „rokoni" szálak tovább erősödtek a dinasztikus kapcso-

143 Uo. 62. § 149. 
144 Uo. 28. § 48.; 63. § 152. 
145 „Marggraf Chunrat ward römischer künig und machet die marggrafschaft ze Österreich zu 

ainem herezogentumb." — Uo. 64., §. 155. 
146 Konrad J. Heilig felhívja a figyelmet arra az ellentmondásra, mi szerint itt szó van Auszt-

ria és Csehország szétválasztásáról, holott előtte a szerző semmilyen említést nem tett a két ország 
bármiféle politikai egységéről. (Heilig, K. J.\ Leopold Stainreuter i. m. 238.) 

147 Uo. 241. 
148 Österreichische Chronik 25., § 41. 
149 Uo. 40-41., § 100-102.; „Szent Péter pedig székhelyét Rómába helyezte, és azon iparko-

dott, hogy Isten országát építse az élő kőből csodák és beszédek segítségével..." (Sand Peter seezte 
darnach sein stül gen Rom und flaizz sich ze pawn gotes stat auz lebendigen stain mit guten 
beizaichen und mit Worten...) — 44-45, §. 113. 

150 Zöllner, E.: Probleme i. m. 88. 
151 Teremtés könyve 9, 18-27. és 10, 1-5.; „Jáfeté lett Európa, és benne Írország, Anglia, Dá-

nia [...], Csehország, Ausztria, Stájerország, Karintia, Magyarország..." („Jaffet gefiel Europa, 



latokkal, amelyek az egyes országok (Magyarország, Ausztria és Csehország) 
uralkodóházait összekötötték már a fiktív régmúltban is. A krónikaíró szerint 
ezek a kapcsolatok Magyarország és Ausztria között már a második „uralom" 
(.Achaim) idején megkezdődtek, további magyar-osztrák házassági kapcsolatok 
voltak a Fabelfürstenreihe szerint többek között a 8. (.Lynal és Synna), a 14. 
(.Synas hercegnő és Zawan), a 23. (I. Manan és Lenna), 24. (Nanaim és Menno), 
26. (II. Manan és Sinna, cseh hercegnő lánya, Semna, valamint Laptan magyar 
herceg között) stb. „uralmak" idején.152 

Lhotsky szerint a Fabelfürstenreihe közvetlen mintaképe a cseh Dalimii-
krónika volt a 14. század első feléből, amely a bábeli nyelvzavar idejétől beszéli el 
Csehország történetét nyolcvan pogány uralkodó történetét egészen Borivojig és 
Szvatoplukig.153 Szóba jöhet még— és véleményem szerint az időbeli, földrajzi kö-
zelség miatt talán még jelentősebb hatással volt az Osztrák Prózai Krónikásra — 
Kremsmünsteri Berthold História fundacionis monasterii Mellicensis (1362) című 
munkája, amely I. Babenberg! Lipót őrgróf származását I. (Nagy) Ottó császárig 
vezeti vissza.154 Ugyancsak Berthold érvelt az osztrákok vizigót származása mel-
lett a Cathalogus ducum Austrieban.155 

Figyelemre méltó a Fabelfürstenreihe heraldikája és ennek hatása a kö-
zépkori osztrák heraldikai hagyományra, amint arról a korábbiakban már szó 
esett. Felbukkan a mesés fejedelmi listában az öt sast ábrázoló címer mint 
Ausztria régi-új jelképe, az országé, amely egykor nagy volt, de azóta veszített a 
régi nagyságából.156 Már az első „uralom" idején is jelen volt a sas az ország cí-
mereiben, és így volt ez az ötödik „uralom"-ig, valamint 73., 74. és 75. uralko-
dók címereiben stb.157 A sas a birodalmi hatalom jelképe, az öt sas pedig, ame-
lyet a Habsburgok ábrázoltak címereikben Ausztriát, Stájerországot, 
Karintiát, Svábföldet és Elzászt jelképezik.158 A sas először II. Albert címerében 

darinne ist Ybernia, Engelland, Tenmarkcht [...], Pehaim, Österreich, Steyr, Kërnden, Unger-
land.,,") — Österreichische Chronik 8., § 15.; Heilig, K. J.: Leopold Stainreuter i. m. 242-243.; 
SRH I 143., 243-244.; Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Régi kérdések - ú j vála-
szok. Bp. 1993. 15-16. 

152 Österreichische Chronik 28-32., §. 49., 55., 64 , 65., 67. 
153 Lhotsky, A.: Quellenkunde i. m. 316.; Adolf Bachmann: Die Reimchronik der sogenannten 

Dalimil. Archiv für österreichische Geschichtsforschung 91. (1902) 59-120. (különösen: 61-67.); 
Gall, F.: Wappenkunde i. m. 412.; 1. még Veszprémy László: Megjegyzések korai elbeszélő forrásaink 
történetéhez. Századok 138. (2004) 333.; Frantisek Graus: Historische Traditionen über Juden im 
Spätmittelalter (Mitteleuropa). In: Ausgewählte Aufsätze von Frantisek Graus. Hrsg. von Hans-
Jörg Gilomen, Peter Moraw und Rainer C. Schwinges. (Vorträge und Forschungen 55.). Stuttgart 
2002. 283.; Uő.: Lebendige Vergangenheit i. m. 89-106. (különösen: 98.). 

154 Scriptores rerum Austriacarum. Tom. I. Ed. Hieronymus Pez. Leipzig 1721. col. 296.; 
Moeglin, J-M.: Histoire nationale i. m. 200. — Bertholdhoz 1. Paul Uiblein: Berchtold von Krems-
münster / Bernardus Noricus. In: VL 1. (1978) 715-718.; Lhotsky, A.: Quellenkunde i. m. 284-288. 

155 Bernardi Cremifanensis: De origine et ordine ducum Austrie (MGH SS XXV Ed. Georg 
Waitz). Hannover 1880. 663. 

156 Eva Frodl-Kraft: Das Fünf-Adler-Wappen. Neue Beobachtungen zu einer alten Frage. 
Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 65. (1957) 93-97.; Zöllner, E.: 
Probleme i. m. 23. 

157 Österreichische Chronik 64-65, § 156-158.; Heilig, K. J.: Leopold Stainreuter i. m. 250. 
158 Uo. 251. 



jelenik meg, IV Rudolféban pedig már ott van mind az öt.159 Annak a IV Rudolf-
nak a címerében, aki a kezdeményezője lehetett ezen mesés őstörténet megírá-
sának, a feladat végül testvérének, III. Albertnek jutott, ő pedig a titokzatos 
Osztrák Prózai Krónikást bízta meg a dicső régmúlt „feltárásával".160 E legen-
dás „őstörténet" feladata pedig nem más, mint annak bizonyítása, hogy már a 
„régi időkben" is intenzív politikai és dinasztikus kapcsolat volt a közép-euró-
pai államok triásza (Ausztria, Magyarország, Csehország) között, amelyek kö-
zül természetesen Ausztriáé volt a vezető szerep.161 Méltán mondhatjuk tehát, 
hogy a Fabelfürstenreihe megfogalmazza a kontinuitást a legendás és a „mo-
dern" — mármint a szerző számára modern — Ausztria között, és igazolni kí-
vánja a Habsburgok házassági politikáját (amely házassági politikának III. Al-
bert is a híve volt),162 valamint igényüket a hegemón szerepre Közép-Európá-
ban. Hozzátesszük, hogy maga a Fabelfürstenreihe elnevezés is pontatlan, 
ugyanis nem egyszerűen meséről (Fabel) van szó, hanem egy nagyon is megfon-
tolt, koncepciózus politikai programműről, amelyben nagy szerepet kap az örö-
kös tartományok uralkodó dinasztiájának, a Habsburgoknak az ősisége, és az 
ország hajdanvolt nagysága. 

5. 

A krónika szerzőjét csak abból a szempontból érdekli a magyar történe-
lem, amennyiben az kapcsolódik az örökös tartományokéhoz. Kivételek persze 
azért akadnak, például a negyedik könyv 329-332. fejezeteiben hosszasan fog-
lalkozik a magyarországi eseményekkel, András herceg (a későbbi III. András, 
a krónika elnevezésével: marggraf Andrefs] von Est) Magyarországra hívásá-
val, a IV (Kun) László elleni főúri összeesküvéssel és meggyilkolásával;163 a 333. 
fejezetben a magyar-osztrák kapcsolatokat tárgyalja, III. András 1291. évi oszt-
rák háborúját beszélve el.164 

Az Osztrák Prózai Krónikás is a hunokkal és Attilával hozza összefüggés-
be a magyarokat, ami azért furcsa, mert a. Fabelfürstenreihe szerint a magyarok 
a Kárpát-medencében mindig is autochton nép volt, nem tud semmiféle magyar 
bevándorlásról, igaz, a hunok esetében sem ír arról a szerző, hogy valahonnan 
máshonnan jöttek volna.165 Néhány fejezettel később pedig már a Nagy Károly 

159 Zöllner, E.: Probleme i. m. 23. 
160 Gall, F.: Wappenkunde i. m. 412.; Heilig, K, J.: Leopold Stainreuter i. m. 249. 
161 Zöllner, E.: Probleme i. m._23.; Heilig, K. J.: Leopold Stainreuter i. m. 253-254. 
162 A Habsburgok közép-európai házassági politikájáról és az egyes országokkal való dinaszti-

kus kapcsolatok jellegéről, intenzitásáról ad remek áttekintést a hozományok vizsgálata alapján 
Cyrille Debris: „Tu felix Austria, nube". La dynastie de Habsbourg et sa politique matrimoniale à 
la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVIe siècles). Turnhout 2005. 402-404. 

163 Österreichische Chronik 156-158. § 329-333. 
164 Uo. 158. 
165 „Abban az időben Attila, a hunok, avagy a magyarok királya a római birodalom ellen nagy há-

borút viselt, és megölettette a bátyját, Bélát" (Die zeit tet künig Eczel, der Heim oder der Unger 
chünig, wider daz römisch reich manigen streit und lies töten Belam seinen bruder) — Uo. 67., § 166. 



császárral dacoló avarokat azonosítja a hunokkal, illetve a magyarokkal.166 

Szerzőnk itt is következetesen használja a korábbi krónika- és évkönyvírók 
szüzséit, amennyiben azok a magyarokat a hunokkal és az avarokkal tekintik 
azonosnak.167 A krónika 197. és 198. fejezete ír a magyar kalandozásokról:168 

említést tesz Arnulf császárról, akinek az uralkodása alatt indultak a kalando-
zó hadjáratok nyugatra; beszél a bajorországi, szászországi, türingiai és elzászi 
kalandozó hadjáratokról, de konkrét évszámok nélkül. A 198. fejezetben pedig 
beszámol a merseburgi és az augsburgi csatákról, I. (Madarász) Henriket azon-
ban pontatlanul császárnak nevezi, az augsburgi csata évét pedig ugyancsak hi-
básan 945-re teszi. Az Osztrák Prózai Krónikás csupán egyetlen magyar vezér-
ről tud, akin a győztes németek a csata végeztével bosszút álltak (Die chünig 
von Ungern hieng man ze Regenspurg nach Christi gepürd newn hundert fümf 
und vierczigjar).m Meglepő azonban, hogy a Chronica patriae mellőzi a koráb-
bi és későbbi krónikák részletes leírásait a magyarok pusztításáról, stílusa szá-
raz, évkönyvszerű lesz ezen a ponton. A magyarok esetében szóba sem kerül-
nek nála olyan részletek, mint például az ártatlanok legyilkolása, amit Szent 
Viborada életrajzírója vagy a későbbi bajor humanista, Aventinus (Johannes 
Turmair, 1477-1534)170 előszeretettel hangsúlyoznak, valamint semmit sem ír 
harcmodorukról és állítólagos kannibalizmusukról, mint teszi azt például Re-
gino prümi apát.171 

Az államalapításról igen keveset tud a Prózai Krónikás. Szerinte II. 
(Szent) Henrik német-római császártól kapta I. (Szent) István király a koronát, 
ő adta Istvánhoz Gizellát feleségül, aki maga térítette meg Istvánt egész népé-
vel együtt a keresztény hitre.172 E tekintetben a névtelen krónikaíró azt az 
egész középkori német történetírásban jelen lévő hagyományt viszi tovább, 
amely II. Henriknek tulajdonítja Szent István térítői és egyházszervezői tevé-
kenységét, az első magyar uralkodó ebbéli szerepét pedig teljességgel negligál-

166 „[Nagy Károly] uralkodásának harmincadik évében adták meg magukat a hunok, vagy más 
néven a magyarok" (... In dem dreissigsten jare seines reiches ergaben sich im die Heün oder die 
Unger) — Uo. 79. § 188. 

167 Annales Fuldenses (MGH SS. rer. Germ. VII. Ed. Friedrich Kurze). Hannover 1891. 129-130. 
168 Österreichische Chronik 83-84. 
169 Uo. 84 , § 198. 

- 170 Ex Hartmanni vita S. Wiboradae (MGH SS IV Ed. Georg Waitz). Hannover 1841. 455.; 
Cat. font. III 2622, n. 5109.; Aventinus: Annalium Boiorum libri VII. Ex autenticis manuscriptis 
codicibus recogniti, restituti, aucti Nicoiao Cisneri. Basileae 1580. 374. 

171 „Vivunt non hominum, sed beluarum more. Carnibus siquidem, ut fama est, crudis 
vescuntur, sanguinem bibunt, corda hominum, quos capiunt, particulatim dividentes veluti pro 
remedio dévorant..." Reginonis abbatis Prumiensis chronicon (MGH SS. rer. Germ. L. Ed. 
Friedrich Kurze). Hannover 1890. 133. 

172 „Er gab sein swester, frawn Geiselen, künig Steffan von Ungern, die den selben iren man 
bechert zu kristenleichem gelauben" — Österreichische Chronik 87, § 202.; „Giselam quoque, 
sororem suam, Stephano regi Ungarie dans uxorem, ipsum et gentem ad fidem convertit" — Flores 
temporum 237. — A forrás itt Freisingi Ottó lehetett, aki ezt írja az 1001. évhez: „Sorore quoque 
sua [ti. II. Henriké] Gisila Stephano Ungarorum regi in uxorem data, tam ipsum quam totum eius 
regnum ad fidem vocavit." — História de duabus civitatibus 290.; Cat. font. III. 1763, n. 4120, vö. 
Veszprémy László: Adémar de Chabannes krónikájának magyar vonatkozásai. Textus és kontextus. 
Századok 137. (2003) 465. 



ja.173 Azt is tudni véli, hogy Szent Istvánt a pogányok gyilkolták meg, ennek kö-
rülményeiről azonban semmit sem árul el.174 Sehol sem találtam olyan forrás-
helyet, továbbá sem Troppaui Mártonnál, sem pedig a Flores temporumhaxi 
nem fordul elő egyetlen olyan részlet sem, amelyet az Osztrák Prózai Krónikás 
kompilációjának ehhez a híradásához felhasználhatott volna. Talán egész egy-
szerűen felcserélte Szent István és Orseolo Péter alakját: felmerül annak gya-
núja ezen a ponton, hogy szerzőnk valamilyen, eddig nem azonosított — talán 
magyar — forrásból dolgozott. A krónika következő közlése a századból a már 
fentebb említett hétmagyar legenda sajátos változata.175 A 12. századi 
magyarországi eseményekről semmit nem ír a Haza krónikája, holott ebben az 
évszázadban is történt néhány olyan esemény, amelyek érintik a magyar-oszt-
rák, illetve a magyar-német kapcsolatokat.176 Egyetlen nagy ugrással érkezik 
meg a 12. század vécéhez (1198), Sváb Fülöp és IV Ottó uralkodásához a króni-
ka, ahol beszámol Árpád-házi Szent Erzsébet (1207-1231) életéről rövid, táv-
irati stílusban.177 Az Osztrák Prózai Krónikás megjegyzi ugyanakkor Szent Er-
zsébetről, hogy édesanyját, akit név szerint nem említ meg, egy bizonyos Péter 
gróf meggyilkolta.178 

A 13. és 14. századi események teszik ki a krónika magyar történelemhez 
kapcsolódó közléseinek zömét. A 89. „uralom" II. (Harcias) Frigyes története, a 
236-tól a 245. fejezetig.179 Az 1246. évi bécsújhelyi csata180 dátumát a Chronica 
patriae rosszul adja meg: nem Keresztelő Szent János {an sand Johanns tag 
Baptiste), hanem Szent Vid napján (június 15.) ütköztek meg egymással a ma-
gyar és osztrák hadak, és bár Frigyes herceg életét vesztette, IV Béla nem tudta 
kihasználni előnyét és vereséget szenvedett.181 

173 Gerics József: Politikai viták hatása a magyar nép kereszténységre térésének korai hagyo-
mányára. Magyar Herold I. (1984) 80-90. (átdolgozott változata megjelent: Gerics József: Egyház, 
állam és gondolkodás Magyarországon a középkorban. Bp. 1995. 71-76.); Uő: „A két királyi apos-
tol" (Szent István és Szent Henrik kapcsolata a 11-12. századi német és magyar hagyományban). 
Teológia 22. (1988) 131-134. 

174 „Den selben künig von Ungern darnach tötten die haiden" — Österreichische Chronik 87, 
§ 202. 

175 Uo. 90-91, § 210-211. 
176 Deér József: A magyar törzsszövetség és a patrimoniális királyság külpolitikája. Mária-

besenyő-Gödöllő 2Û03.2 106-107, 121-124, 131-132, 138, 144, 150-151.; Auctarium Zwetlense 
(MGH SS IX. Ed. Wilhelm Wattenbach). Hannover 1851. 538. 

177 „Abban az időben élt Szent Erzsébet, egy magyar király leánya. A férje egy türingiai őrgróf 
volt" (In der zeit lebt san Elspet, ains künigs tochter von Ungern. Ir man was lantgraf in Düring) 
— Österreichische Chronik 104. § 233. — Megkockáztatom azt a feltételezést, hogy — mivel a 
12-13. század magyar történelmi eseményeiről csupán röviden megemlékező Osztrák Prózai Króni-
kás éppen a ferences életeszményt megtestesítő Szent Erzsébet életét tartotta említésre méltónak 
— ez utalhat talán az ismeretlen osztrák krónikás esetleges Ferenc-rendi hovatartozására. 

178 Österreichische Chronik 105. § 235. 
179 Uo. 106-111. 
180 Karl Lechner: Die Babenberger. Markgrafen und Herzöge von Österreich 976-1246 (Ver-

öffentlichungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung XXIII.). Wien-Köln-Weimar 
1994. 296.; Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi. Bp. 1986. 133.; Codex diplomaticus Hungáriáé 
ecclesiasticus ac civilis I-XI. Ed. Georgius Fejér. Budae 1829-1844. (a továbbiakban: CD) VII/3. 
29-30, n. 24. 

181 Lechner, K.: Babenberger i. m. 246.; Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpád-
házi királyok alatt I—II. Bp. 1899.2 II. 214-215.; Hóman Bálint - Szekfű Gyula: Magyar történet 
I-V Bp. 1935-1943. I. 567. 



A 90. „uralom" II. (Premysl) Ottokár (morva őrgróf: 1247-1278, osztrák 
herceg: 1251-1276, cseh király: 1253-1278) története. A 251. és 301. fejezet182 

tárgyalja Ottokár uralmát; a szerző roppant nagy teret szánt Ausztria eme rö-
vid, mégis roppant mozgalmas időszakának. Részletesen bemutatja a ta tár járás 
utáni magyar-osztrák háborúk eseményeit, Ottokár és IV Béla, illetve István 
ifjabb király (V István) harcait.183 A „Magyarországról" (Von Ungern) szóló 
260. fejezet István herceg stájerországi uralmáról, majd a stájerek magyarok el-
leni lázadásáról és Ottokár nekik nyújtott segítségéről ír; itt elmarasztalja a 
magyar herceget, aki egy névtelen „magyar grófot" — Gutkeled István szlavón 
bán184 — ültetett a tartomány élére, és aki „nagy terheket rakott az ország népé-
re". 185 A 261. és 262. fejezetek pedig a Laa és Marchegg térségében vívott csa-
tákról (1260. június 26-július 12.) tudósítanak.186 Nagyon érdekes, ahogy a kró-
nika hallgat a magyarok és kunok 1250. és 1259. évi hadjáratáról és pusztításai-
ról, amelyekről viszont a többi forrás beszámol.187 Erről az eseményről Ottokár 
Stájer Rímes Krónikája sem tudósít, így valamelyest érthető, hogy az Osztrák 
Prózai Krónikás sem ír a támadásról és a korszakra vonatkozó évkönyvek 
tudósításait is mellőzte.188 Az 1252/1253. évi magyar-osztrák háború pusztítá-
sához mindössze annyit fűz hozzá a krónika, hogy IV Béla Bécs felé haladva ra-
bolt és gyújtogatott.189 A kroissenbrunn-marcheggi csata leírásánál szerzőnk 
kissé negatívan ítéli meg a magyarokat, pontosabban személyesen IV Bélát, 
amikor a magyarok és a kunok a Marchegg alól és a Morván átkelő cseh és len-

182 Österreichische Chronik 114-136. § 251-291. 
183 A magyar-stájer-cseh ügyek tartalmas összefoglalóját 1. Gerhard Pferschy tanulmányában 

(Ottokar II. Premysl, Ungarn und die Steiermark. In: Jahrbuch für Landeskunde von Nieder-
österreich. Neue Folge [Ottokar-Forschungen] 44/45. [1978-1979] 73-91.) 

184 Hóman B. - Szekfü Gy.: Magyar történet i. m. I. 571. 
185 „Darnach seczt er (István ifjabb király) ain ungrischen grafen dahin, der grossen überlast 

tet dem lantvolkch" — Österreichische Chronik 118.; Ottokars Österreichische Reimchronik 78. v. 
5860-5923. — A karintiai Szent Pál-apátság oklevelei között olvasható IV Sándor pápa levele 
1259-ből, amelyben felszólítja az ifjabb királyt, hogy védje meg a karintiai Szent Pál bencés kolos-
tort a helyi hatalmasságok erőszakoskodásaitól (FRA II. Nr. 39. Urkundenbuch des Benedicti-
ner-Stiftes St. Paul in Kärnten. Hrsg. von Beda Schroll. Wien 1876, 151, n. 102.). Ez ékes bizonyí-
téka annak, hogy az ifjabb király és Gutkeled István uralma korántsem volt olyan zsarnoki, mint 
ahogy azt a krónika beállítani igyekszik. 

186 Österreichische Chronik 119.; Monumenta historica ducatus Carinthiae (a továbbiakban: 
MHDC). Geschichtliche Denkmäler des Herzogtums Kärnten. Vierter Band. Erster Teil. Die 
Kärntner Geschichtsquellen 1202-1269. Hrsg. von August von Jaksch. Klagenfurt 1906. 555, n. 
2725.; Annales Otakariani (MGH SS IX. Ed. Rudolf Köpke). Hannover 1851. 184.; Ottokars 
Österreichische Reimchronik 89-96, v. 6709-7301.; Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. Bp. 1993. 87. 

187 Pauler Gy.: Árpádházi királyok i. m. II. 217-232.; MHDC IV/1. 543-544, n. 2705.; „Ste-
phanus iuvenis rex Ungarie cum Cunrado Stiriam et Karintiam devastavit" — Canonici Sam-
biensis Annales (MGH SS XIX. Ed. Wilhelm Arndt). Hannover 1866. 699.; Continuatio 
Sancrucensis II. (MGH SS IX. Ed. Wilhelm Wattenbach). Hannover 1851. 644.; Annales Sancti 
Rudberti Salisburgenses (MGH SS IX. Ed. Wilhelm Wattenbach). Hannover 1851. 791-792. 

188 Annales Sancti Rudberti Salisburgenses 795.; Kristó Gy.: Árpád-kor i. m. 135. 
189 „Chünig Bela, da er von Wienn lag, liez er ser rauben und prennen" — Österreichische 

Chronik 115., § 253, vö. Hóman B. - Szekfü Gy.: Magyar történet i. m. I. 567.; Chronicon 
Austriacum anonymi. In: Cat. font. I. 507, n. 1215.; Szűcs J.: Utolsó Árpádok i. m. 83-84.; Heinz 
Dopsch - Karl Brunner - Maximilian Weltin: Die Länder und das Reich. Der Ostalpenraum im 
Hochmittelalter (Österreichische Geschichte 1122-1278). Wien 1999. 446-447. 



gyei csapatokat megtámadják, de végül visszaverik őket.190 A krónika itt az 
„magyai- hűség" (ungarische trew) kifejezést gúnyos értelemben használja, mi-
vel a magyar sereg az előzetes fegyverszüneti megállapodást felrúgva támadta 
meg a cseheket.191 A 263. fejezet beszámol II. Ottokár Magyarország elleni 
bosszúhadjáratáról, a magyar és a cseh király békekötéséről (1261. március 
31.),192 illetve Béla herceg és Kunigunda, a brandenburgi őrgróf leánya közötti 
házasságról.193 

A 270. és 271 fejezetben ismerteti krónikánk V István uralkodásának né-
hány eseményét, így Béla herceg halálát (1269),194 a II. Ottokárral vívott hábo-
rút , amely a krónika — és Ottokár Stájer Krónikába, szerint is — azok miatt a 
királyi kincsek miatt tört ki, melyeket még Anna, IV Béla leánya, V István test-
vére, Rasztiszláv csernyigovi herceg felesége jut tatot t el Ottokárhoz. A háború 
a krónika szerint a két király fegyverszünetével ért véget, miután a két sereg 
felsorakozott egymással szemben a Lajtánál (1270. november 11.).195 A 271. fe-
jezet ezzel szemben már az V István és II. Ottokár közötti 1271. évi háborút 
beszéli el, bár a háború indokát nem ismeri pontosan sem az osztrák, sem pedig 
a stájer krónikás, vagyis azt, hogy Ottokár támogatta a nyugati országrészben 
lévő oligarchákat; tudósít a magyar és kun csapatok harcairól Ausztriában és 
Ottokár ellentámadásáról.196 A krónikás azonban most is mellőzi a magyarok és 
a kunok kegyetlenkedéseiről szóló beszámolókat, amelyekben viszont a kortárs 
évkönyvek korántsem szűkölködnek.197 A 285. fejezettől foglalkozik a krónika 
IV (Kun) Lászlóval, előadva, hogy Habsburg Rudolf szövetséget ajánlott a ma-
gyar királynak II. Ottokár ellen.198 A következő fejezetek a Habsburg-magyar 
szövetség Ottokár elleni háborúját és a morvamezei csatát beszélik el igen rész-
letesen, a Stájer Rímes Krónika majdnem szó szerinti átvételével, illetve prózai 

190 Österreichische Chronik 119-120, § 262.; Ottokars Österreichische Reimchronik 98. v. 
7403-7478.; Pauler Gy.: Árpádházi királyok i. m. II. 238-239.; Kristó Gy.: Árpád-kor i. m. 135-136. 

191 Österreichische Chronik 120. 
192 CD IV/3. 15-18.; Szűcs J.: Utolsó Árpádok i. m. 88. 
193 Österreichische Chronik 120, 263. §; Chronicon Austriacum anonymi. In: Cat. font. I. 

508 , n. 1215. 
194 Annales Sancti Rudberti Salisburgenses 798.; Hóman B. - Szekfű Gy.: Magyar történet i. 

m. I. 581. 
195 Österreichische Chronik 124, § 270.; Hóman B. - Szekfű Gy.: Magyar történet i. m. I. 

586-588.; Ottokars Österreichische Reimchronik 135-138. v. 10239-10454. — A Continuatio 
Vindobonensis (MGH SS IX. 708.) szerint a kincsek („...duas coronas aureas et sceptra regalia, ac 
preciosissimam amphoram auream nobilissimis gemmis undique adornatam mire pulcritudinis.,.") 
csak a morvamezei csata után kerültek vissza Magyarországra, vö. Frantisek Graus: Premysl 
Otakar II. - sein Ruhm und sein Nachleben. Ein Beitrag zur Geschichte politischer Propaganda 
und Chronistik. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 79. (1971) 
62-63. 

196 Österreichische Chronik 125, § 271. 
197 Continuatio Claustorneoburgensis VI. (MGH SS IX. Ed. Wilhelm Wattenbach). Hannover 

1851. 743-744.; Kristó Gy.: Árpád-kor i. m. 139. 
198 „...mit im [ti. Rudolffal] sich der selb von Ungern verainte und verpande...und besampt 

sich starkch mit den Steyrrern und Chernern, die all gelobten mit im genesen oder sterben." — 
Österreichische Chronik 132, § 285. Az nem világos, hogy az 1274, vagy az 1277. évi szövetségről 
van-e szó (Hóman B. - Szekfű Gy.: Magyar történet i. m. I. 599.). 



átdolgozásával.199 II. Ottokár halálával kapcsolatban a krónikaíró megjegyzi, 
hogy a cseh király azért végezte így, mert az egyik vezére, a stájer Dieditzi 
Milota a harcosaival a csata során cserbenhagyta Ottokárt, így az ütközet elve-
szett a cseh király számára; az árulás oka pedig az volt, hogy Ottokár korábban 
kivégeztette Milota bátyját, aki így állt bosszút a cseh királyon, Ottokárt pedig 
ezért a bűnéért nem részesítették keresztényhez méltó temetésben.200 

A 92. „uralom" (a krónika IV könyvében, az ,,ízlelés"-ben) I. (Habsburg) 
Albert uralmának története.201 A 301. fejezetet Falkensteini Zawisa (Zabisch) 
történetének szenteli: Zawisa 1283 és 1285 között Csehország kormányzója 
volt, mint II. Ottokár özvegyének, Kunigundának a férje, majd Kunigunda ha-
lála után ismét az Árpád-házhoz tartozó feleséget vett magának, mégpedig Er-
zsébetet, IV László húgát, aki otthagyta a házasság miatt a zárdát is (1288).202 

A 302. fejezet beszámol a második tatárjárásról, ahol a stájer Ottokár nyomán a 
krónikás a tatároknak arról a szándékáról ír, miszerint a végső céljuk Köln 
volt.203 A 304. fejezettől kezdve igen sokat foglalkozik a krónika hazánk 13. szá-
zadi történelmével, különösen az oligarchákkal, azon belül is az Ausztriával 
gyakran konfliktusba kerülő Kőszegi Ivánnal {Graf Yban).204 Az oligarchia eme 
részletes bemutatása teszi igen becses forrássá a Haza krónikáját, ugyanis a 
hazai krónikákból, valamint Mügelni Henriknek a magyar történelmet 1333-ig 
feldolgozó alkotásból, a Német Krónikából205 ez a korszak nagyobbrészt hiány-
zik, az eseményeket legfeljebb csak vázlatosan ismertetik. A Chronica 
pátriáénak tudomása van IV László életmódjáról, ebből fakadó konfliktusáról a 
magyarokkal, apósával, Anjou Károllyal, valamint Fermói Fülöp pápai legátus 
magyarországi tevékenységéről.206 A 308., 310., 313., 314. 315. és 316. fejezetek 

199 Österreichische Chronik 133-136. § 286-291. 
200 „...mivel ő [ti. Ottokár] nem mutatott irgalmat, ezért neki sem jutott az irgalom osztályré-

széül, és sem a templomodban, sem pedig a temetődben nem helyezték örök nyugalomra" (...wan 
er was nicht gewesen parmherczig, darumb an im die parmherczichait auch nicht erschaine, und 
ward auch nicht begraban in dhain kirchen noch freithof) — Uo. 135., § 290. — Kézai Simon nem 
tud árulásról, szerinte Milota a magyarok támadása és nyilai miatt hagyta ott helyét (SRH I. 186.); 
Annales Foroiulienses (MGH XIX. Ed. Wilhelm Arndt). Hannover 1866. 201.; Graus F.: Premysl 
Otakar i. m. 85-86., 92-93. 

201 Österreichische Chronik 139-195. § 299-381. 
202 a krónikás értesülése kissé pontatlan: „Azután Magyarország királya neki adta az egyik 

nővérét, aki apáca volt egy kolostorban, és így lett a nővér Zabischa első felesége" (Darum gab im 
der chünig von Ungern eleich seiner mumen aine, die ain nunn was in ainem chloster gewesen, 
und waz doch mum des ersten weibes des Zabisch) — Österreichische Chronik 140. §. 301., vö. 
Pauler Gy.: Árpádházi királyok i. m. II. 400., 570.; Hóman B. - Szekfíí Gy.: Magyar történet i. m. II. 11. 

203 Uo. 142. §. 302.; Ottokars Österreichische Reimchronik 312-313., v. 23678-23705.; SRH I 
472-473. 

204 Österreichische Chronik 144-145., 147-149., 156-158., 177.; Continuatio Vindobonensis 
715., 717., 719., 721.; Annales Sancti Rudberti Salisburgenses 802., 809-810.; Kristó Gyula: A Kő-
szegiek kiskirálysága. In: Uő: Tanulmányok az Árpád-korról. Bp. 1983. 241-268. (különösen: 
264-268.); CD VI/2. 225-226. 

205 SRH II. 105-223. 
206 Österreichische Chronik 142-143.; Ottokars Österreichische Reimchronik 322-341., v. 

24407-25888.; Hóman B. - Szekfü Gy.: Magyar történet i. m. I. 602., 606.; Fraknói Vilmos: Magyar-
ország egyházi és politikai összeköttetései a római Szent-székkel I. (1000-1417). Bp. 1901. 82-84. 



taglalják IV (Kun) László és az oligarchák viszályait, az egyre inkább feudális 
anarchiába süllyedő Magyarország és Ausztria háborúját (1289).207 

A 329-333. fejezetekben a krónikás a IV Lászlóval elégedetlen rendek 
mozgalmát és András herceg, a későbbi III. András (Andreis] mar,ggraf von Est) 
Magyarországra hozatalát mutatja be:208 beszámol András származásáról, szü-
letésének és neveltetésének körülményeiről,209 arról, hogyan ejtette fogságba 
Búzád (Hahót) nembeli Arnold (Arnold von Trigaw) és kért érte váltságdíjat, 
majd adta át végül Andrást Habsburg Albert hercegnek.210 A 332. fejezetben az 
Osztrák Prózai Krónikás tudósít Kun László meggyilkolásáról (1290): szerzőnk 
itt is moralizál, amikor azt írja, hogy a bűnös életű Lászlót egy kun a felesége 
ágyában találva leszúrta karddal, és így a magyar király Isten büntetéséből „sa-
ját bűnében találtatva halt meg".211 

III. András uralkodásának eseményeit a 333. fejezet212 ismerteti röviden, 
külön kiemelve András osztrák háborúját (1291), amelyet a magyar király az 
elfoglalt nyugat-magyarországi várak visszaszerzése miatt indított, valamint a 
békekötést, amelyben I. Albert visszaadta a Magyarországtól elvett várakat 
(hamburgi béke, 1291. augusztus 28.).213 III. András haláláról a krónika Habs-
burg Ágnes kapcsán ír.214 III. András második felesége I. Albert lánya volt, aki 
16 évesen lett az utolsó Árpád-házi király felesége.215 Mivel a krónika többi ré-
szének a forrása a Königsfeldeni Krónika volt, az Ágnes királynéra vonatkozó 
fejezetek gyakorlatilag egy legendának tekinthetők, amelyek a jámbor asszony 
érdemeit voltak hivatottak ismertetni. Példa erre az, amit a Chronica 
patriae ban olvashatunk: „Tehát András király is szent életű lett, jámbor felesé-

207 Österreichische Chronik 142-148.; Continuatio Vindobonensis 715.; Pauler Gy.: Árpádházi 
királyok i. m. II. 390-408.; Szűcs J.: Utolsó Árpádok i. m. 319. 

208 Ái-pádkori új okmánytár. Codex Diplomaticus Arpadianus continuatus I-XII. Közzé teszi 
Wenzel Gusztáv. Pest-Bp. 1860-1874. IV 18., XII. 102. 

209 Österreichische Chronik 156., § 329.; Heinrich Kretschmayr: Geschichte von Venedig II. Bd 
(Die Blüte, 1205-1516). Gotha 1920. 56.; SRH I. 475-476.; Szűcs J.: Utolsó Árpádok i. m. 297-298. 

210 Österreichische Chronik 156-157., § 330.; Pauler Gy.: Árpádházi királyok i. m, II. 410. 
211 „László, Magyarország királya egy kun nővel vétkezett, és nem akart felhagyni bűnös éle-

tével. Ezért Isten megbüntette őt, mégpedig oly módon, hogy magának ennek a kun asszonynak a 
férje megragadta őt a felesége ágyában, kardjával ledöfte, és így a király a saját bűneiben találtatva 
végezte be életét" (Künig Ladisla von Ungern het sich mit ainer Vëlbin verpflicht und wolt nicht 
lassen von seiner ungefur. Do verhengt got hincz im das, daz der selben Vëlbin man in begraif bey 
seinem weib in dem pette und stach durch in sein swert, und ward also der chünig in seinen 
Sünden toter erfunden) — Österreichische Chronik 157., § 332. Az Osztrák Prózai Krónikás csak 
egy gyilkosról ír, a Képes Krónika is mindössze annyit tud az esetről, hogy Lászlót „ab ipsis 
Cumanis" ölték meg, 1. SRH I. 474.; Pauler Gy.: Árpádházi királyok i. m. II. 413-414. 

212 „...követet küldött Alberthez, Ausztria hercegéhez, hogy adja vissza azokat a földeket és 
kastélyokat, amelyeket az Magyarországon szerzett" (...sant er zu herczog Albrechten von Öster-
reich, daz er die vesten und gsloz wider geb, die er in Ungerland het gewunnen) — Österreichische 
Chronik 158.; Hóman B. - Szekfű Gy.: Magyar történet i. m. I. 616-617.; Szűcs J.: Utolsó Árpádok i. 
m. 328. 

213 Pauler Gy.: Árpádházi királyok i. m. II. 432-433.; Kristó Gy.: Árpád-kor i. m. 152.; CD VI/1. 
180-185. 

214 Österreichische Chronik 190-192. § 386-389. 
215 Pauler Gy.: Árpádházi királyok i. m. II. 446.; Continuatio Florianensis (MGH SS IX. Ed. 

Wilhelm Wattenbach). 750.; Debris, C.: Tu felbe Austria i. m. 140. 



ge révén" (Also ward chilnig Andre auch gesëligt von seiner seligen frawen) .216  

Ez a rész nagyszerű példa arra, hogy szerzőnk mennyire figyelmen kívül hagyja 
sokszor még forrásait is: Ottokár Stájer Rímes Krónikája ugyanis említést tesz 
III. András hűtlenségéről, és szót sem ejt arról, hogy a felesége hatására „szent 
életű" ember lett volna belőle.217 A Königsfeldeni Krónika nyomán rossz évet 
ad meg az Osztrák Prózai Krónikás III. András halálának idejéül.218 A krónikás 
röviden bemutatja az özvegy Ágnes királyné jámbor életét, valamint mostoha-
lányát, az életét a svájci Töss domonkosrendi kolostorában leélt Erzsébetet. Er-
zsébet III. András első, Fenenna kujáviai hercegnővel kötött házasságából szü-
letett gyermeke, aki 1338-ban halt meg, az Árpád-ház leányágának utolsó tag-
jaként.219 

A vegyesházi királyokról az ötödik könyvben (Tapintás) és a krónika foly-
tatásaiban ír a szerző. A magyar vonatkozású fejezetek vizsgálatkor rögtön 
szembeötlő, hogy I. Károly uralkodásáról semmit nem ír a krónikás, de még 
csak nevén sem nevezi. Mindössze annyit tudunk meg az első Anjou-házbeli 
uralkodónkról, hogy a jámbor Lajosnak, Magyarország királyának atyja", 
Wittelsbach Ottó bajor herceget iherczog Ott von Bayren) követte a trónon, mi-
után Ottó királyságát nem fogadta el sem I. (Habsburg) Albert (akinek Károly 
Róbert az unokaöccse volt), sem pedig II. (Sánta) Károly, szicíliai és jeruzsálemi 
király, Károly Róbert nagyapja (der chiinig von Sicilia), így Ottó elhagyta az or-
szágot, noha a krónika közlésével ellentétben nem mondott le a magyar királyi 
címéről (1305).220 

A 401-404. fejezetekben221 tudósít Chronica patriae a pápák avignoni fog-
ságáról és az egyházszakadásról (Von der zwayung der pëbste): innen tudjuk 
meg azt, hogy I. (Nagy) Lajos király a törvényesen megválasztott pápát, VI. Or-
bánt ismerte el IV Károly német-római császárhoz és II. (Habsburg) Albert 
osztrák herceghez hasonlóan, szemben a VII. Kelemen ellenpápát támogató fran-
cia uralkodóval (1378).222 A 405. fejezetben olvashatunk I. Lajos 1347-1348. évi 
apuliai hadjáratáról, amellyel öccsének, András hercegnek az 1345-ben történt 
meggyilkolását akarta megbosszulni és a magyar Anjou-ág itáliai trónigényét érvé-
nyesíteni;223 ez a rész ahhoz az elbeszéléshez illeszkedik, amelyben beszámol a kró-
nika — a „küniginn von Fülen"-ként megnevezett — Johanna apuliai királynő 

216 Österreichische Chronik 190., § 386. 
217 Ottokars Österreichische Reimchronik 982., v. 74475-74497. 
218 Österreichische Chronik 190., § 386.: „Darnach starb chünig Andre sëlichleich in grozzer 

andacht, der von seiner sëligen frawn wegen ist gesëligt und behalten, an dem jar, do man zalte 
nach Christi gepürd drewzehen hundert (!) jare, decimo kalendas Februarii, und ist ze Oven in dem 
chloster der minner bruder begraben." 

219 Österreichische Chronik 192., § 389.; Pauler Gy.: Árpádházi királyok i. m. II. 472-473.; 
Hóman B. - Szekfű Gy.: Magyar történet i. m. II. 48. — Tössi Boldog Erzsébet életéről és koráról 
részletesen 1. Puskely Mária: Árpádházi Boldog Erzsébet. A tössi domonkos nővérek és a XIV szá-
zadi misztika. Róma 1980. 

220 Österreichische Chronik 184., § 377. 
221 Uo. 200-202. 
222 Uo. 201., § 402.; Rácz György: Az Anjou-ház és a Szentszék (1301-1387). In: Magyarország 

és a Szentszék kapcsolatának ezer éve. Szerk. Zombori István. Bp. 1996. 77-78. 
223 Uo. 202., § 405.; Continuatio Novimontensis (MGH SS IX. Ed. Wilhelm Wattenbach). Han-

nover 1851. 673. 



trónfosztásáról, amiért az avignoni ellenpápát támogatta; Lajos király ezért roko-
nát, Kis Károlyt (a későbbi II. Károly magyar királyt, akit a krónika Békés Károly-
nak — Karulo pacis — nevez)224 ültette Apulia trónjára, aki Johannát meggyilkol-
tatta (1382).225 A Prózai Krónikás a nő pusztulását Isten jogos büntetésének tartja 
András herceg, valamint az érte indított bosszúhadjáratban meggyilkolt kereszté-
nyek haláláért.226 A 408-410. fejezetekben ismét a magyarországi eseményeké a fő-
szerep: beszámol I. (Nagy) Lajos vallásosságáról — ahogy már a 377. fejezetben is 
nevezte: a ,jámbor király" (der sëlig chünig) —, a „hitetlenek" elleni háborúiról, 
valamint a lányairól, Máriáról és Hedvigről, ezek eljegyzéséről, valamint a király 
haláláról (1382).227 A „hitetlenek"-et teljes joggal azonosíthatjuk a havasalföldiek-
kel, akik ellen Nagy Lajos király 1375-ben vezetett nagyjelentőségű hadjáratot, és 
az ellenük kivívott győzelme iránti hálából fogadalmi ajándékot adott a mariazelli 
(Stájerország) Sankt Lamprecht-kolostornak.228 Az Osztrák Prózai Krónikás az 
ötödik könyvben már nem támaszkodik kizárólag a régebbi elbeszélő források-
ra, hanem értesüléseit mások elbeszéléséből is szerzi: így tesz például az özvegy 
Kotromanic Erzsébet anyakirályné és Garai Miklós nádor állítólagos szerelmi 
viszonyának az elbeszélésénél.229 Még ugyanebben a fejezetben emlékezik meg 
a névtelen Prózai Krónikás Hedvig és a pogány litván fejedelem, Jagelló há-
zasságáról és a férfi keresztény hitre téréséről (1386). A házasság eredetileg 
Hedvig és Habsburg Vilmos herceg között jött volna létre, de a lengyelek nem 
járultak hozzá az osztrák herceg megkoronázásához, így lett a magyar herceg-
nő a pogány fejedelem felesége; a házasság létrejöttében azonban — a szerző 
szerint — az özvegy királynénak és Garainak döntő szerepe volt, akiken Isten 
jogos bosszút állt, véli az Osztrák Prózai Krónikás. Érdekes, hogy a krónikaíró 
a lengyel főrendeknek a Hedvig és Jagelló közti házasság létrejöttében játszott 
szerepéről mit sem tud.230 

224 Österreichische Chronik 205, § 409. 
225 Hóman B. - Szekfű Gy.: Magyar tör ténet i. m. II. 257. 
226 „[Kis] Károly király a királynét is felakasztatta, aki Isten büntetése miatt kellett meghalni 

szánalmas nyomorúságban [...] a megölt keresztények ezrei miatt , azért [...] mert András királyt 
(!) egy kendővel megfojtat ta" (Künig Karel vieng auch die chüniginn, die von gotes verhengnüss 
wegen must sterben jemerleich in der vanchnüss [...] von irr schuld wegen sind der kristen manig 
tausent getötet , darumb [...] chünig Andren [...] mit ainer hantwehelen het erwürget) — 
Österreichische Chronik 202. § 405. 

227 Uo. 204 , § 408. 
228 Szouák Kornél: König Ludwig der Grosse und Mariazell. In: Mariazell und Ungarn . 650 

Jahre religiöse Gemeinsamkeit. Referate der internationalen Konferenz „Magna Mater Austrie et 
Magna Domina Hungarorum" in Esztergom (6.-9. Mai 2002.) und Mariazell (3.-6. J u n i 2002.). 
Hrsg. von Walter Brunner et al. (Veröffentlichungen des steiermärkischen Landesarchivs 30.). 
Graz-Esztergom 2003. 82-92.; Kumorovitz L. Bernát: I. Lajos királyunk 1375. évi havasalföldi had-
jára ta (és „török") háborúja. Századok 117. (1983) 919-982.; Kerny Terézia - Serfőző Szabolcs: 
Nagy Lajos „törökök" elleni csatája. Egy legendakonstrukció eredete. In: Mariazell és Magyaror-
szág. Egy zarándokhely emlékezete. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában 
2004. május 28-szeptember 12. Szerk. Farbaky Péter, Serfőző Szabolcs. Bp. 2004. 47-60. 

229 „Néhányan azt beszélik - és ennek bizonysága igen nagy - , hogy a királyné, Lajos király 
özvegye, t i l tott szerelemmel szerette a nagy grófot" (Ettleich sprachen - und des was auch grozz 
Zuversicht - daz die küniginn, künig Ludweigs wittib, het lieb den grossen grafen in verbotner lieb) 
— Österreichische Chronik 204 , § 408.; Hóman B. - Szekfű Gy.: Magyar történet i. m. II. 314-315. 

230 Österreichische Chronik 205. § 408.; Bertényi Iván: Magyarország az Anjouk korában. Bp. 
1987. 237-238.; Pósán László: Zsigmond és a Német Lovagrend. Hadtörténelmi Közlemények 111. 



A 409. fejezet II. (Kis) Károly rövid uralkodásának és erőszakos halálának 
története (1386. február 7-24.);231 a 410. fejezet beszámol Anjou Mária királynő 
és Erzsébet királyné fogságba ejtéséről, Garai Miklós és a Kis Károly halálában 
vétkes Forgách Balázs meggyilkolásáról (13 8 7).232 Erzsébet királynő halálát — 
akárcsak Johanna esetében — jogos isteni büntetésnek tart ja szerzőnk, és itt 
hívja fel a figyelmet a nők uralkodásával járó veszélyekre.233 A fejezet még rövi-
den megemlíti Luxemburgi Zsigmond trónra lépését, a törökök ellen indított 
1392. évi hadjáratát és Ciliéi Vilmos gróf halálát.234 

A krónika törzsszövegében többször már nem fordulnak elő magyar törté-
nelmi események, ezek csak az úgynevezett második folytatásban (Zweite Fort-
setzung) kerülnek újra elő. A második folytatás röviden beszámol Zsigmond 
nikápolyi vereségéről (1396) — az ütközet helyeként egy bizonyos Schiltaw-ot 
(a H-kéziratban: Sehiltern) nevez meg — IV Albert herceg szentföldi utazása 
kapcsán.235 

6. 

A fentiek összegzéseként elmondható, hogy a Chronica patriae, másnéven 
95 uralom osztrák krónikája című, 14. századi német nyelvű krónikakompo-
zíció igazi forrásértéke csupán a saját kora eseményeinek elbeszélésénél van. A 
korábbi évszázadok eseményeinek ismeretéhez nem járul hozzá új adatokkal, a 
forrásait kritika nélkül, azok hibáival együtt használja fel. Szerzője, a mai na-
pig is vitatott kilétű Osztrák Prózai Krónikás önálló véleményt r i tkán alkot, ál-
lásfoglalásai is elsősorban erkölcsi-tanítói célzatúak. A magyarság megítélésé-
ben kerüli a szélsőséges megfogalmazásokat, a korábbi évszázadok évkönyvei-
vel, krónikáival ellentétben kifejezetten mellőzi azokat a toposzokat, melyek a 
magyarok vadságát és háborús pusztításait emelik ki. A krónika valódi értéke 
nem történelmi elbeszéléseiben, hanem a Fabelfürstenreihe című fejezetében 
rejlik, amely a Habsburgok megbízásából készült propagandairat: ennek célja, 
hogy igazolja a dinasztia házassági politikáját a közép-európai államokkal (Ma-
gyarországgal, Csehországgal és Bajoroszággal), valamint hogy kiemelje a 

(1998) 632-633.; Draskóczy István-. Luxemburgi Zsigmond és Magyarország. In: Sigismundus rex et 
imperátor. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387-1437 (Kiállítási katalógus). 
Szerk. Takács Imre. Bp.-Luxembourg 2006. 12.; Debris, C.: Tu felix Austria i. m. 143. 

2 3 1 Österreichische Chronik 205, § 409.; Bertényi /.: Anjouk i. m. 245-246. 
232 Österreichische Chronik 206, § 410.; Alfons Huber: Die Gefangennehmung der Königin-

nen Elisabeth und Maria von Ungarn und die Kämpfe König Sigismunds gegen die neapolitanische 
Partei und die übrigen Reichsfeinde in den Jahren 1386-1395. Archiv für österreichische Ge-
schichtsforschung 66. (1885) 507-548.; Hóman B. - Szekfü Gy.: Magyar történet i. m. II. 321-322.; 
Bertényi /.: Anjouk i. m. 247. 

2 3 3 „Az öreg királynét olyan sokáig tartot ták fogságban, hogy az életét bevégezte. Lásd, 
mennyi baj származik abból, ha az asszonyok veszik kezükbe a kormányrudat!" (Die alt küniginn 
was alz lang in der vanchnüss gehalden, uncz daz si ir leben da endet. Nym war, wie vil Übels davon 
kümpt, wenne die weiber beginnent ze herschen!) — Österreichische Chronik (ed. Joseph See-
müller), in: MGH Dte Chroniken VI. 206, § 410. 

234 CD X/2. 418-423, n. 247.; 1. 68. sz. jegyz.; Engel Pál: A török-magyar háborúk első évei 
1389-1392. Hadtörténelmi Közlemények 111. (1998) 573. 

235 Österreichische Chronik 222, § 396. 



Habsburgok közép-európai hegemóniájának történeti elsőségét, illetőleg meg-
alapozottságát. A mesés fejedelmi lista megírása illeszkedik abba a 14. századi 
közép-európai irodalmi áramlatba, amelyben az egyes országok történetírói az-
zal kívánnak saját népüknek rangot adni, hogy az őstörténetüket egy többé-ke-
vésbé fiktív régmúltba helyezik vissza (pl. Dalimil, Képes Krónika). A humaniz-
mus nagy hibája, hogy a krónikát részben a Fabelfürstenreihe, részben a törté-
neti pontatlanság miatt elvetette. Pedig a Chronica patriae, ahogy a kortárs el-
nevezés is mutatja, nagy tiszteletnek örvendett a maga idejében, nyugati szom-
szédaink nemzettudatában és a Habsburg dinasztikus tervekben — még ma 
sem tisztázott mértékben — legalább egy évszázadon keresztül fontos szerepet 
játszott. 

FÜGGELÉK: 
A Fabelfürstenreihe uralkodói 

Uralkodó neve Uralkodó vallása Házastárs neve Házastárs származása Ausztria neve 

Temonariai Ábra-
hám 

pogány Susanna pogány Arratym 

Achaim pogány Nannaym magyar Arratym 

Raban pogány Volim Arratym / Sawricz 

I. Laptan pogány _ Sawricz 

II. Laptan pogány Rama cseh Sawricz 

Rymer pogány _ Sawricz 

Nynter pogány Sinna sawriczi / osztrák Sawricz 

Lynal pogány Synna magyar Sannas 

Rantan pogány _ Sannas 

Poyna pogány Sanna cseh Sannas 

Pynan pogány - Sannas 

Lippan pogány _ Sannas 

Rymman pogány _ Sannas 

Synna (hercegnő) pogány _ magyar Sannas 

Rattan pogány Sanna cseh Sannas 

Reymar pogány _ Sannas 

Noro pogány Lenna Karintia Sannas 

Aucz pogány Len na cseh Sannas / Pannaus 

Nonas pogány Lenna lanazzi Pannaus 

Tanton pogány (Panticzból) Sinna pannausi (Nonas 
lánya) 

Pannaus 

Tatan pogány Synnan cseh Pannaus 

Mantan cseh Lany pannausi (Tatan lá-
nya) 

Pannaus 

Manan pogány Lenna magyar Pannaus 

Nanaym pogány Menna magyar Pannaus 



Uralkodó neve Uralkodó vallása Házastárs neve Házastárs származása Ausztria neve 

Mangais magyar Zema pannausi (Nanaym 
lánya) 

Pannaus / Tantamo 

Manan pogány Sinna cseh Tantamo 

Laptan pogány Semna Tantamo 

Lanan pogány Sanna cseh Tantamo 

Maran pogány _ Tantamo 

utoManay cseh Sanna tantamoi (Lanan 
lánya) 

Tantamo 

Tantan pogány Maian magyar Tantamo 

Zanan pogány _ Tantamo 

Peyman pogány Lanna magyar Tantamo 

Gennan pogány / zsidó _ Tantamo 

Nanman zsidó Meynin magyar Alsó-Tantamo 

Saptan zsidó Salaim cseh / zsidó Felső-Tantamo / 
Mittanauz 

Rippan zsidó Menna Pennenaw Mittanauz 

Salant magyar / zsidó Rachaim mittanauzi (Rippan 
lánya) 

Mittanauz 

Laptan cseh / zsidó Rachaim mittanauzi (Rippan 
lánya) 

Mittanauz / 
Fannaw 

Almantan magyar / zsidó Schlammyn cseh / zsidó Fannaw 

Rantanaiz zsidó Sawlin cseh Fannaw / Aurata 

Rettan magyar Lenna auratai (Rantanaiz 
lánya) 

Aurata / Fyla 

Manton zsidó Sanna bajor Fyla 

I. Rattan magyar Semyn fylai (Manton lá-
nya) 

Fyla 

Attalon zsidó Magalim cseh Fyla 

Raban zsidó Sancta cseh Fyla 

Effra zsidó Samaym magyar / zsidó Fyla 

Naban zsidó Samanna magyar / zsidó Fyla 

Rolan zsidó Sanna magyar Fyla / Rarasma 

Sanna (hercegnő) zsidó Remar cseh Rarasma 

Natan zsidó Satym magyar Rarasma 

Masym (hercegnő) zsidó _ Rarasma 

Raban cseh Rachym rarasmai (Natan lá-
nya) 

Rarasma 

Sannet zsidó Enna magyar Rarasma 

Racha (hercegnő) zsidó Saptan cseh Rarasma 

I. Rolant cseh Semna rarasmai (Racha és 
Saptan lánya) 

Rarasma 

Jan n at zsidó Samanna cseh Rarasma / 
Corrodancia 

Manton zsidó / pogány Signa magyar Corrodancia 

Natan pogány Salymna magyar Corrodancia 

Salanata pogány Alamynn cseh Corrodancia 



Uralkodó n e v e Uralkodó vallása Házastárs neve Házastárs származása Ausztria neve 

II. Rattan pogány Sympna cseh Corrodancia 

II. Rolant (római 
helytartó) 

magyar / pogány Salympna cseh Corrodancia 

Sattan pogány Samynna magyar ; Corrodancia 

Amman (római 
helytartó) 

keresztény Ilona (Helena) római Corrodancia / Ava-
ra 

I. János (Johanns) keresztény Anna római Avara / Osterland 

Albert (Albrecht) keresztény Katalin (Katherin) cseh Osterland / 
Österreich 

Eberhart (hg. majd 
őrgr.) 

keresztény Osanna bajor Österreich 

I. Henrik 
(Hainreich, római 
helytartó) 

cseh Orsolya (Ursula) magyar Österreich 

Ottó (római hely-
tartó) 

magyar Erzsébet (Elsbet) cseh Österreich 

ghtKonrád 
(Chunrat, őrgróf, 
majd herceg, római 
király) 

keresztény Anna magyar Österreich 

I. Albert (Albrecht) keresztény Salme cseh Österreich 

I. Lajos (Ludweig) keresztény Ilona (Elena) magyar Österreich 

II. János (Johanns) keresztény Anna cseh Österreich 

II. Henrik 
(Hainreich) 

keresztény Orsolya (Ursula) magyar Österreich 

III. János 
(Johanns) 

keresztény Margit (Margareta) cseh Österreich 

II. Lajos (Ludweig) keresztény Erzsébet (Elsbet) magyar Österreich 

II. Albert (Alb-
recht) 

keresztény Zsuzsanna 
(Osanna) 

cseh Österreich 

III. Henrik 
(Hainreich) 

keresztény Margit (Margareta) magyar Österreich 

Peter és IV. János 
(Johanns) 

keresztény Österreich 



C. Tóth Norbert* 

AZ 1501. ÉVI TOLNAI ORSZÁGGYŰLÉS 
Adatok a királyi adminisztráció működéséhez 

Az 1500-as évek elején a magyar királyi udvar nyugalmát a szokásosnál is 
nagyobb diplomáciai jövés-menés zavarta meg. Történt ugyanis, hogy a Velen-
cei Köztársaság török ellenes háborúját előkészítendő, 1499. április közepén 
szövetségre lépett XII. Lajos francia királlyal és VI. Sándor pápával. E szövet-
séghez aztán, elsősorban szárazföldi fegyveres ereje miatt, Magyarországot is 
szerették volna megnyerni. Ezért a Köztársaság már 1499 májusától megkezd-
te puhatolózásait a magyar udvarnál, hogy aztán a kedvezőtlen hadiesemények 
folytán azt az év őszén a legmagasabb szintre emeljék. Ennek egyik jeleként tit-
kári rangban állandó követet küldtek Budára.1 A király és a tanács ugyan támo-
gatták a tervet, de két kemény feltételt szabtak a szövetségbe való belépéshez. 
Az egyik az volt, hogy a pápa, immáron több évi halasztgatás után, bontsa fel 
Ulászló király Brandenburgi (Hohenzollern) Borbálával és Beatrix nápolyi her-
cegnővel, Mátyás özvegyével kötött házasságait. A másik, hogy a szövetség tag-
jai, elsősorban Velence és a Pápaság, nyújtsanak pénzügyi támogatást a magyar 
haderő felvonultatásához. Az első feltétel Velence közbenjárásra 1500 áprilisá-
ban teljesült: a pápa felmentette Ulászló királyt mind a Borbála hercegnő szá-
mára adott házassági kötelezvénye, mind a Beatrix királynéval kötött házassá-
gának hatálya alól. A másik kérdést nem sikerült ilyen gyorsan nyugvópontra 
juttatni, ehelyett hosszas huzavona vette kezdetét. A Köztársaság, hogy szán-
dékainak komolyságát bizonyítsa, a ti tkárok helyett követeket nevezett ki Bu-
dára, akik 1500. április 5-én mondták el szövetségkérő beszédüket. Alig egy hó-
nappal később, az éppen zajló György-napi országgyűlés idején érkeztek meg 
XII. Lajos követei is Budára. A diétán tárgyalt ügyek egyike, természetesen, a 
szövetségkötés kérdése volt. Jól példázza ezt Leszócki János racsai várnagy 
Pesten, május 18-án kelt levele, amelyben arról értesítette várnagytársát, Gyu-
lai Jánost — némileg eltúlozva a tényleges helyzetet —, hogy minden keresz-
tény fejedelem elküldte követeit a királyhoz folyamatosan arra kérve, forduljon 
a török ellen, ám még nem született végleges döntés a kérdésben.2 

* A szerző az MTA-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos munkatársa. -
Köszönöm Tringli Istvánnak és Neumann Tibornak a tanulmány elkészítéséhez nyújtott segítségét. 

1 Kosáry Domokos: Magyar külpolitika Mohács előtt. Bp. 1978. (Gyorsuló idő) 83-84. 
2 Ceterum dicere possimus tales novitates, quod omnes principes Christianorum miserunt 

suos oratores ad regem nostrum et multum rogant eum, ut se contra Turcos conférât, sed nondum 
finaliter determinaverunt, quid sunt sunt [!] facturi. - Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai 
Fény képgyűjtemény (a továbiakban: DF) 260 478. (A levelet Neumann Tibor gyűjtötte „Az ecsedi 
Bátori-csalácl oklevéltára" című készülő munkához.) 



A francia király követeivel gyorsan ment a megegyezés, s 1500. július 
14-én Francia-, Magyar- és Lengyelország között megkötötték a szerződést és, 
nem mellesleg, megindították a tárgyalásokat az ügyben is, hogy Ulászló király 
a francia uralkodó házból kapjon feleséget.3 A Velencével való megállapodás 
azonban korántsem ment ilyen gyorsan, hiszen a Köztársaság 70-80 ezer forint 
hadisegélyt ígért, a magyarok ellenben kereken 100 ezer forintot kértek. Végül, 
még a nyár elején, elvi megegyezés jött létre a felek között, mégpedig a magyar 
fél akaratának megfelelő összegről, sőt, Bakóc Tamás esztergomi érsek ígéretet 
kapott Velencétől, hogy az elősegíti bíborosi kinevezését.4 Ugyanekkor érkezett 
meg a hír —júl ius 26-án hirdették ki —, hogy a pápa a hadjárat pénzügyi hátte-
rének fedezésére búcsút engedélyezett azoknak, akik a jubileumi évben pénzt 
adnak a törökellenes harcra,5 továbbá a szent év bevételeit is átengedte a török 
ellen harcoló országoknak.6 Még ugyanezen a napon Ulászló király Mihály nap-
jára fegyveres országgyűlést hívott össze Bács városába, hogy onnan majd sze-
mélyesen vezesse a sereget a török ellen.7 Több, a témával foglalkozó szerző is 
úgy vélte, hogy mindez csak Velencének szóló színjáték volt, hiszen „az ősz be-
álltával [...] mint mindenki előre tudhatta: már nemigen lehetett hadviselésbe 
fogni".8 Az valóban nem vitatható, hogy minden bizonnyal a velencei pénzse-
gély megsürgetése lehetett az erődemonstráció egyik indoka — ne feledjük, a 
Köztársaság követei szerint 10-12 ezer katona felett tartott a király szemlét —, 
hiszen a hadjárat végül tényleg elmaradt. Mégis, úgy vélem, a fegyveresek ha-
zaküldéséből nem lehet arra következtetni, hogy eleve ez volt a cél. Főképpen 
azért nem, mert — mint majd látni fogjuk — a következő évben pontosan 
ugyanebben az évszakban indultak a hadjáratok és azok egészen 1502 tavaszá-
ig nem is szüneteltek. Annál is inkább valami más okra kell gyanakodnunk, mi-
vel egyrészt már az 1500. évi György-napi országgyűlésen felbontották a török-
kel három évre, 1498-ban megkötött békét,9 másrészt pedig augusztustól Cor-
vin János herceg vezetésével folyamatosan zajlottak a kisebb-nagyobb délvidéki 
portyák.10 Ugyancsak e mellett szól az is, hogy II. Bajezid szultán, a magyar 
hadmozdulatoktól megriadva, 1501 elején számára nem túl előnyös békét aján-

3 [Fraknói Vilmos:] Lónyay Albert velenczei követségei 1501-1515. Közlemények a velenczei álla-
mi levéltárból. Magyar történelmi Tár 22. (1877) 3-4.; Tóth-Szabó Pál: Szatmári György prímás (1457-
1524). Bp. 1906. (Magyar Történeti Életrajzok XII/1-3.) 41-43.; Kosáry D.: Külpolitika i. m. 85-86.; E. 
Kovács Péter: Egy törökellenes szövetség tervezete 1502-ből. Levéltári Szemle 40. (1990: 1.) 49-50. 

4 Ez 1500. szept. 20-án mégis történt, 1. Fraknói Vilmos: Erdődi Bakóc Tamás. Bp. 1889. (Ma-
gyal* Történeti Életrajzok V/3.) 80. 

5 Kosáry D.: Külpolitika i. m. 87. 
6 E. Kovács P: 1502-es szövetség i. m. 50. 
7 Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek élete. Századok 17. (1883) 842.; Tóth-Szabó P: 

Szatmári i. m. 44-46. 
8 Kosáry D.: Külpolitika i. m. 87. - Hasonlóan vélekedett Fraknói is, 1. Fraknói V.: Váradi i. m. 

842. (ő még az érsek halálát is ennek tulajdonította), Fraknói Vilmos: Magyarország és a cambrayi 
liga 1509-1511. Bp. 1883. 3.; Horváth Mihály: Magyarország történelme I-VIII. Pest 1871-1873.2 III. 
280-281. 

9 Kosáry D.: Külpolitika i. m. 82., 87. - A békékre 1. Fodor Pál - Dávid Géza: Magyar-török bé-
ketárgyalások 1512-1514-ben. Történelmi Szemle 36. (1994) 193-225. 

10 Jajcza (bánság, vár és város) története 1450-1527. írta: Thallóczy Lajos. Az oklevéltárat 
szerk. Horváth Sándor. (Codex diplomaticus partium regno Hungáriáé adnexarum. Magyarország 
melléktartományainak oklevéltára IV) Bp. 1915. (a továbbiakban: Jajca) CLXXIII. 



lott Velencének, amely azonban nem fogadta el azt — ekkor még.11 Mindezen 
események következtében Magyarország rendkívül kedvező helyzetbe került. 
Az 1501. január végén Budára érkező pápai követ ugyanis február 3-i kihallga-
tásán elmondta a királynak, hogy a pápa 40 ezer, míg Velence 100 ezer aranyat 
hajlandó adni annak fejében, ha az ország csatlakozik a szövetségükhöz és meg-
indítja a háborút. Március 9-én a pápai követ meghirdette a török elleni keresz-
tes hadjáratot, majd május 12-én a király az éppen zajló országgyűlésen nyilvá-
nosságra hozta a pápával és Velencével kötött szerződést, egyúttal bejelentet-
ték, hogy háborút indítanak a török ellen.12 Két nappal később kijelölték a tá-
madó sereg vezetőit is: Corvin Jánosnak és Geréb Péter nádornak Bosznia, 
Somi Józsa temesi ispánnak és Szentgyörgyi Péter erdélyi vajdának pedig Szer-
bia ellen kellett vonulniuk.13 Júliusban a király elrendelte a mozgósítást, Cor-
vint leküldték Bosznia határára, míg a többi báró hazatért, hogy felkészüljön a 
hadjáratra.14 Az 1501. évi György-napi budai országgyűlésen a király és a ren-
dek azzal váltak el egymástól, hogy a török ellenes hadjárat megindítása előtt 
Tolnán fegyveres tanácskozást fognak tartani.15 

Mátyás trónralépésétől kezdve összesen hét alkalommal tar tot tak hadjá-
rat előtt országgyűlést: egyszer-egyszer Szegeden (1458. dec. 6.-1459. jan. 5.) és 
Székesfehérváron (1506. jún.), kétszer Bácson (1500. okt.-nov., 1518. szept. 
29.-okt. 29.), háromszor pedig Tolnaváron (1463. márc., 1501. szept., 1518. júl. 
25,-aug. eleje).16 Másképpen fogalmazva: Szeged a boszniai, Székesfehérvár a 
Miksa császár, míg Bács és Tolna a török elleni háborúk gyülekezési helyéül 
volt kijelölve. Itt kellett megjelennie a királyi, a főpapi, a bárói, illetve a zászlós-
úri, valamint a megyei bandériumoknak. A felsorolt helyek — amellett, hogy itt 
tárgyaltak az ország ügyeiről és tették meg az előkészületeket a hadjárat lefoly-
tatására, más szempontból is fontosak voltak. Amint azt az 1500. évi Mihály-
napi Bácson tar tot t országgyűlés kapcsán röviden már említettem, itt tartották 
a megjelent sereg felett az utolsó mustrát.17 A mondott helyszíneket (Bács, Sze-

11 Kosáry D.: Külpolitika i. m. 88.; Fodor P. - Dávid G.: Béketárgyalások i. m. 198. 
12 Horváth M.\ Magyarország tört. i. m. III. 282.; Kosáry D.: Külpolitika i. m. 89-90. - A velen-

cei-magyar szerződés fogalmazványát kiadását 1. Ivan Pederin: A Velencei Köztársaság és Magyaror-
szág szövetsége a török elleni harcban. Levéltári Közlemények 57. (1986) 133-135. 

13 Tóth-Szabó P: Szatmári i. m. 47. (Geréb helyett Drágfi Bertalant ír); Kosáry D.: Külpolitika 
i. m. 91. 

14 Marino Sanuto világkrónikájának Magyar-országot illető tudósításai I—II. Közli Wenzel Gusztáv. 
Magyai- Történelmi Tár XIV (1869) és XXIV (1877) — a továbbiakban: Sanuto — I. 193. és II.7. 

15 nos iuxta ordinacionem dominorum regnicolarum huius regni in proxima diéta festi Beati 
Georgii martiris factam ad hunc locum descendimus, ut sic consuleremus et quod pro laude Dei ac 
gloria et tranquilitate huius regni cum gentibus eiusdem regni, tam scilicet nostris ac prelatorum et 
baronum, quam eciam universorum comitatuum contra Thurcos utilius faciendum putabimus, id 
faciamus - Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár (a továbbiakban: DL) 21 070. 

16 Vö. Magyarország történeti kronológiája a kezdetektől 1970-ig négy kötetben I-IV (Főszerk. 
Benda Kálmán). I. A kezdetektől 1526-ig. Szerk. Solymosi László. Bp. 1981. (a továbbiakban: Krono-
lógia) 276, 280, 326, 329, 339. (a vonatkozó rész Teke Zsuzsa és Szakály Ferenc munkája); Marti-
nus Georgius Kovachich: Vestigia comitiorum apud Hungaros ab exordio regni eorum in Pannónia, 
usque ad hodiernum diem celebratorum II. Budae-Pestini 1800. 149, 159, 299-300, 338, 418-424. 
- Más magyarázatot ad Kubinyi András, 1. Kubinyi András: A magyar országgyűlések tárgyalási 
rendje 1445-1526. Jogtörténeti Szemle 2006: 2. 6-7. 

17 Sanuto I. 193. 



ged, Székesfehérvár, Tolna) tehát nem azért választották, mert ott a nemesek 
tömeges megjelenése esetén is elegendő terület állt rendelkezésre — az Rákos 
mezején is biztosítva lett volna —, hanem mert a király itt tartotta meg az utol-
só szemlét a háborüba induló csapatok felett. Azaz a fő szempont az lehetett, 
hogy a település környezete nem annyira egy „szokásos" országgyűlés megtar-
tására, mint inkább az összegyűlt sereg feletti szemlére volt alkalmas. 

A király — adataink alapján kimutathatóan — 1501. augusztus 14-ig tar-
tózkodott Budán, s a hónap végéig eltelt két hétben nem ismerjük tartózkodási 
helyét. (Marócsai Ferenc személynöki ítélőmester 17-én még Budán18 tartózko-
dott.) A királyt azonban Buda elhagyásában Vingárti Geréb Péter nádor bizto-
san megelőzte, hiszen ő már augusztus 13-án sem volt az ország fővárosában, 
ugyanis „az országnak és az egész keresztény hitnek a törökök ellenében való 
védelmével" volt elfoglalva.19 A velencei követ szeptember 4-i levelében azt je-
lentette haza, hogy a király ellovagolt (Budáról) és várja, hogy a püspökök meg-
érkezzenek hozzá csapataikkal a táborba. Négy nappal későbbi — Sanuto által 
meglehetősen zavarosan kivonatolt — levelében azt írta a követ: a király Bosz-
nia felé indult, hogy visszaszerezze az országot.20 Mindehhez hozzátehetjük, 
hogy Ulászló öccse, Zsigmond herceg augusztus 22-én még Budán volt — éppen 
a Tolnára való indulás előkészületeivel foglalatoskodott —, s mivel a fivérek 
minden bizonnyal együtt utaztak, így Ulászló király is Budán lehetett még.21 A 
következő napon indultak el, amint arról Zsigmond herceg számadáskönyvé-
nek az egyik bejegyzése tanúskodik.22 S valóban, az uralkodóval legközelebb 
Tolna mezővárosában találkozunk. A fegyveres gyűlést Egyed-napra hívhatták 
össze, mert az ünnepet követő pénteken már folyt a tanácskozás.23 Talán ide kap-
csolható Abaúj megye (universitas nobilium comitatus Abawyvariensis) 1501. au-
gusztus 26-i, Felsőmérán kelt oklevele, amellyel nyugtatták Cékeházi Céke Péter 
szolgabírót az általa a megyei zsoldoscsapat egyik tagjának, Homorogdi János-
nak és a megye melléjük kijelölt követének, Kécsi Fúló Balázsnak a megye ne-
mességének megbízásából (de commissione universitatis nostre predicte de taxa 

18 Coram magistro Francisco de Marocha - DL 102 868., vö. Bónis György: A jogtudó értelmi-
ség a Mohács előtti Magyarországon. Bp. 1971. VIII. tábla. 

19 nunc circa defensionem huius regni et tocius Christiane religionis contra Thurcos occupati -
DL 21 067., kivonatát 1. Szabó István: Középkori levéltártörténeti adatok. Levéltári Közlemények 10. 
(1932) 130. - Az oklevél szövege alatt: Lecta; a hátlapján Ellyevölgyi János személynöki ítélőmester 
feljegyzése: Prorogatur cum Alamanis. 

20 Sanuto II. 8. 
21 Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai (1500-1502, 1505). Közzéteszi Divéky Adorján. 

Magyar Történelmi Tár 26. (1914) — a továbbiakban: Divéky A.: Számadás — 16., a vonatkozó részt 
magyarul 1. Szemelvények Zsigmond lengyel herceg budai számadásaiból. Fordította és a bevezető ta-
nulmányt írta: Horogszegi Zoltán, Rábai Krisztina. (Documenta Historica 67.) Szeged 2005. (a továb-
biakban: Szemelvények) 15. 

22 in die recessus versus Tholna - Divéky A.: Számadás 131. 
23 nobis [...] feria sexta proxima post festum Beati Egidii abbatis proxime preteritum in pre-

senti convencione generali dominorum prelatorum, baronum et nobilium huius regni nostri hic, in 
oppido Tholnensi constitutis et existencium - DL 21 068., a vonatkozó rész kiadását 1. Martinus 
Georgius Kovachich: Supplementum ad vestigia comitiorum apud Hungaros ab exordio regni eorum 
in Pannónia, usque ad hodiernum diem celebratorum II. Budae 1800. (a továbbiakban: Kovachich, 
M. G.: Supplementum) 300. 



nostra per nos ad id dicari concessa stipendariis comitatus nostri predicti ad manus 
Johannis de Homrogd, unius ex eisdem stipendariis et Blasii Fwlo de Keech, ora-
toris nostji per nos penes eum deputati) átadott 134 száz dénáros forintról.24 A zsol-
dosok a megyei megbízottal minden bizonnyal a tolnai gyülekezőhelyre igyekeztek. 

Érdemes megnéznünk, hogy a Tolnán tartott tanácskozásra milyen sza-
vakkal utalnak forrásainkban. Azt ugyanis biztosan kijelenthetjük, hogy az 
uralkodó és a tanács tagjai a folyamatban lévő hadjáratról tanácskoztak, ám 
kérdés, hogy a tanácsüléseken kívül történt-e más is. A király által kibocsátott 
oklevelekben a conveneio generalis, illetve a diéta25 kifejezéseket találjuk, ahol 
az országlakosok (regnicole nostre),26 azaz a főpapok, bárók és a nemesek (do-
mini prelati, batvnes et nobiles)27 tartot tak tanácskozást, természetesen a ki-
rály jelenlétében. Ezek alapján tehát különösebb fenntartások nélkül „ország-
gyűlés inek nevezhetjük a Tolnán lezajlott tárgyalásokat. Maga az országgyű-
lés bő két hétig tarthatott,28 Ulászló ugyanis szeptember 19-én keltezett utoljá-
ra a mezővárosban, amikor felhatalmazta a francia királyhoz küldött követeit, 
hogy a velencei segélyből az utazásukra 3 ezer forintot felvegyenek.29 A nádor 
és az országbíró, valamint az erdélyi vajda nevében szeptember 4-én,30 illetve 
14-én31 bocsátottak ki okleveleket, ez utóbbi alapján jól látható, hogy az egész 
kűriai apparátus kitelepült Tolnára. (Szeptember 20-án viszont a nádor nevé-
ben már Budán,32 míg 27-én Szentgyörgyi és Bazini Péter országbíró nevében 
Dorogházi László ítélőmester valószínűleg a Pilis megyei Horhin33 keltezett.) A 
méltóságviselők jelenlétére — a nádoron, Berzencei Bornemissza János kincs-
tartón34 és Buzlai Mózes udvarmesteren35 kívül — további adatunk nincsen, de 
az, mivel országgyűlésről van szó, magától értetődik. Rajtuk kívül, tisztségéből 

24 DL 84 007. 
25 DL 21 068. és Sopron szabad királyi város története I-II/6. Közli: Házi Jenő. Sopron 1921-

1943. (a továbbiakban: Sopron város) 1/6. 196. 
26 Sopron város 1/6. 198, Jajca 156. 
27 DL 21 068, 21 070. 
28 Kubinyi András az 1500. évi 1. tc-re hivatkozva azt írja, hogy a gyűlések hosszát 15 napban 

határozták meg (Kubinyi A.: Országgyűlések tárgyalási rendje i. m. 5.). A törvénycikkely kiadásában 
azonban ilyen kitételt nem találni, 1. Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. 1000-1526. évi 
törvényczikkek. Fordították és jegyzetekkel elláták Nagy Gyula, Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen, 
magyarázatokkal és utalásokkal ellátta Márkus Dezső. Bp. 1899. (a továbbiakban: CJH I.) 642-643. 

29 A Magyai' Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának oklevél-másolatai I. Ismerteti Óváry Li-
pót. Bp. 1890. (a továbbiakban: Oklevélmásolatok) 218. (927. sz.). 

30 DL 66 366, 66 368-66 369, 75 713, 95 440. 
31 DL 101 304. (A szöveg alatt jobbról: Lecta et correcta per magistrum Ladislaum protho-

notarium; alatta: Coram me magistro Johanne Ellyewelghy prothonotario; alatta: Et coram me 
magistro Francisco de Marocha. Azaz Dorogházi László országbírói, Ellyevölgyi János és Marócsai 
Ferenc személynöki ítélőmesterek, vö. Bónis Gy.: Jogtudó értelmiség i. m. VIII. tábla). - E napon 
Ellyevölgyi János személynöki ítélőmester a király nevében is adott ki oklevelet: Coram magistro 
Johanne de Ellyewelgh prothonotario - DL 46 563. 

32 DF 210 278. 
33 Coram magistro Ladislao prothonotario - DL 20 981. (Somi Józsa temesi ispán és az Alsó ré-

szek kapitánya familiárisainak adja Zala megyei Istóc birtokot). 
34 DL 21 074. 
35 DL 26 660. (Reláció). - Méltóságát 1500 ősze óta viselte. Személyére 1. Kubinyi András: A 

Gergelylaki Buzlaiak a középkor végén. In: Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. 
(Művészettörténet-Műemlékvédelem IV). Szerk. Lővei Pál. Bp. 1993. 273-279. 



adódóan, jelen volt Szatmári György váradi püspök, királyi titkár36 és a másik 
titkár, Thurzó Zsigmond fehérvári prépost,37 a kamarások közül pedig Kami-
csáci Mislenovics Márk.38 Egy-két hiányzóról is tudunk. így szeptember 10-én 
még nem érkezett meg az országgyűlésre a frissen kijelölt kalocsai érsek, Geréb 
László, akit a király valamikor György-nap után nevezett ki az érsekség élére.39 

(Az előző kalocsa-bácsi érsek, Váradi Péter halálának pontos időpontját nem is-
merjük, de április 10-én Padovában Várdai Ferenc még úgy tudta, hogy életben 
van az érsek,40 június 20-án viszont már mint néhait említik.41) Az új érsek, Ge-
réb László október 3-án Bácsról keltezett,42 ami valószínűvé teszi a Tolnán való 
megjelenését. Hasonlóképpen nem tudjuk, hogy megjelent-e a diétán Corvin Já-
nos liptói herceg, dalmát-horvát-szlavón bán és Somi Józsa temesi ispán, az Alsó 
részek kapitánya. Előbbi augusztus 20-án még Varasdon,43 míg az utóbbi szep-
tember 27-én már birtokán, Horhin keltezett.44 A Varasd és Tolna, illetve a Tolna 
és Horhi közötti út megtételéhez a 10 nap bőven elegendőnek gondolható. Ugyan-
akkor Szegedi Lukács zágrábi püspök, királyi személynök biztosan nem vett 
részt a tanácskozásokon, mivel szeptember 8-án csázmai palotájából írt levelet a 
zágrábi káptalannak.45 

36 Személyére az alábbiakban még visszatérek. 
37 DL 21 068. - Személyére 1. Fogel József: II. Ulászló király udvartartása (1490-1516). Bp. 

1913. 46., Kristóf Ilona: A váradi káptalan a Szatmári-Thurzó-Perényi korszakban (1502-1526). In: 
Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. (Egyháztörténeti Tanulmányok III.) Szerk. Fedeles Ta-
más. Bp.-Pécs 2007. 52., 54-56., Wenzel Gusztáv. Thurzó Zsigmond, János, Szaniszló és Ferenc. Négy 
egykorú püspök a Bethlenfalvi Thurzó családból, 1497-1540. (Értekezések a történeti tudományok 
köréből VII/9.) Bp. 1878. 11-18. 

38 1494 óta töltötte be a tisztséget. Személyére 1. Fogel J.: II. Ulászló i. m. 57., 64., 66. 
39 Wladislaus Dei gratia rex Hungarie et Bohemie etc. fideli nostro reveredissimo in Christo patri 

domino Ladislao Gereb postulato Colocensi etc. salutem et gratiam. Meminimus nos fideli nostro hono-
rabili magistro Mathia de Paka adhuc circiter festum Beati Georgii martiris, quo tempore vos ad hanc 
eandem ecclesiam Bachiensem nondum elegeramus, in ecclesia vestra Bacsiensi(!) canonicatum quen-
dam contulisse, sed quia honorabiles domini de capitulo dicte ecclesie vestre Bachiensis dictum ma-
gistrum Mathiam, nescitur unde moti, in concanonicum ipsorum hue usque acceptare neglexerunt. Nos 
autem omnino volumus, ut dictus magister Mathias de Paka canonicatum ilium, quem sibi contulimus 
obtineat, requirimus igitur fîdelitatem vestram et eidem nihilominus etiam firm iter committimus, qua-
tinus prefato Mathie de dicto canonicatu iuris patronatus nostri regalis et vestra ordinaria auctoritatibus 
providere et eundem sibi ipsumque vel procuratorem suum legitimum ejus nomine et neminem ahum 
servatis de jure et consuetudine servandis, in eadem confirmare debeatis ... - DL 21 071. (Platthy László 
királyi táblai jegyző Pesten, 1783. jún. 13-án készült másolata; Relatio Marci Mislenovicz de Kamicsacz 
cubicularii regie maiestatis). Ulászló csonka, év nélküli kinevező oklevelének kiadását 1. Stephanus Kato-
na: História critica regum Hungáriáé. Ex fide domesticorum et exterorum seriptorum concinnata XVIII. 
Budae 1792. (a továbbiakban: Hist. Crit.) 297., vö. Udvardy József: A kalocsai érsekek életrajza 1000-1526. 
(Dissertationes Hungaricae ex história Ecclesiae XI.) Köln 1991. 403-407. 

40 Lukcsics Pál: XVI. századi magyar irodalomtörténeti vonatkozású újabb levelek a zsélyi le-
véltárból. Irodalomtörténet 40. (1930) 222. - Váradi Péterre legújabban 1. Véber János: Két korszak 
határán, Váradi Péter pályaképe és írói életműve. PhD-értekezés PPKE BTK, kézirat, 2008. (Köszö-
nöm a szerzőnek, hogy használhattam munkáját.). 

41 Udvardy J.\ Kalocsai érsekek i. m. 380. 
42 DF 253 535. (Postulatus érsek, gyűrűspecsét.), idézi Udvardy J.\ Kalocsai érsekek i. m. 404. 
43 DF 227 533. (levele Bakóc Tamás esztergomi érsekhez Nagykemlék vár ügyében); DF 232 

088. (parancsa István zágrábi olvasókanonok, káptalani vikáriusnak zágrábi polgárok pere ügyében). 
44 DL 20 981. 
45 DF 256 879. (Csonka missilis. Ex pallacio nostro Ch[a]smensi). - Azonosítására 1. Bónis Gy.: 

Jogtudó értelmiség i. m. 335. 



Az országgyűlés után a király és az udvar nem tért vissza azonnal Budára. 
Hogy a következő majdnem két hétben merre jár t Ulászló, nem tudjuk, s úgy 
tűnik, így voltak ezzel a kortársak is.46 Olyan hírek is terjedtek, hogy Lengyel-
országba megy,47 nyilván testvére koronázására. Mindenesetre október l- jén 
Somogyváron, 6-án Veszprémben, míg 8-9-én a koronázó városban, Fehérváron 
találjuk. Innen azonban nem egyenesen, mint várnánk, hanem Esztergom (okt. 
15.) érintésével tért vissza Budára (okt. 20.).48 Ez utóbbi látogatás felveti annak 
a lehetőségét, hogy Bakóc Tamás esztergomi érsek sem vett részt az országgyű-
lésen. (Erről bővebben lásd a Függelékben.) Azonban az út korábbi állomásai is 
magyarázatot igényelnek. A somogyvári látogatás megindoklására — már 
amennyiben szükséges — két lehetőséget látok. Az egyik, hogy Ulászló király 
következő évi esküvője előtt49 — előző, Beatrix hercegnővel kötött álházassága 
miatt — mintegy bűnbánatképpen elzarándokolt Szent Egyed monostorába,50 

hogy ezzel is elősegítse következő házassága sikerét. Ne feledjük, szeptember 
16-án kelt Tolnán a Franciaországba induló követség megbízólevele, amelyben 
felhatalmazást kaptak az Ulászló és Anna hercegnő között per procura ú t ján 
kötendő házasságra.51 A másik lehetőség, hogy Ulászló király az előző év febru-
árjában kinevezett pannonhalmi apáttal, Tolnai Mátéval52 és az apátság kom-
mendátorával,53 Bátori Miklós váci püspökkel, valamint unokaöccsével, 
Györggyel54 látogatta meg a monostort (és a történetesen a Bátori család kézen 
lévő helységet) a bencés rend reformja55 okán. Miből következtettem Tolnai 

46 Misi unum nuntium in equo Budám ad dominum Stefanum Raguseum ad visitandum 
adventum regis - Estei Hippolit püspök egri számadáskönyvei 1500-1508. Közzéteszi E. Kovács Pé-
ter. Eger 1992. (a továbbiakban: Egri számadáskönyv) 111. (Eger, 1501. szept. 17-i bejegyzés). - Meg 
kell jegyezni, hogy az eredetiben „scisitandum" áll, s a szöveg kiadója javította „visitandum"-ra, ám 
valószínűbb, hogy a „sciscitandum", azaz a 'megtudakolni' lenne a helyesebb javítás. 

47 quia fama vigebat, quod maiestas regia hue cito veniret, ut intraret Polonia, emi unum vas 
vini in Ostoros, ut clarifeceretur in cellario ante adventum sue maiestatis - Egri számadáskönyv 112. 
(Eger, 1501. szept. 27-i bejegyzés). - Ma sem rossz az ostorosi egri bikavér, s úgy látszik, Ulászló is 
szerette a száraz vörösbort. 

48 Az adatokat 1. alább. - Bár a királynak okt. 21-ről van az első biztos budai keltezése, de a vele 
együtt utazó Zsigmond herceg már 20-án visszaérkezett Budára, 1. Divéky A.: Számadás 16. (Szemelvé-
nyek 15.), 132. („in adventu domini principi ex Tholna" és „cum rege ad dominum principem venien-
tibus") és 140. („domino principe in Tholna cum domino rege ..."). 

49 Vö. Wenzel Gusztáv. Ulászló magyar és cseh király házas élete 1501-1506. II. közlemény. 
Századok 11. (1877) 727-729. 

50 Szent Egyed bűnbocsánati közbenjárói és a fogantatásban betöltött hitbéli szerepére 1. Neu-
mann Tibor: A somogyvári bencés monostor alapítása. In: PPKE Műhelytanulmányok 1999. 38-42. 

51 Wenzel G. : Ulászló házasélete i. m. 728, Kropf Lajos: Anna királyné, II. Ulászló neje. Száza-
dok 29. (1895) 698. 

52 A pannonhalmi Szent Benedek-rend története I-XII. Kiadja a pannonhalmi Szent Benedek-rend. 
Szerk. Erdélyi László, Sörös Pongrác. Bp. 1902-1916. (a továbbiakban: Pannonhalmi rendtört.). III. A pan-
nonhalmi főapátság története 1405-1535. Szerk. Sörös Pongrác, Rezner Tibold. Bp. 1905. 82. 

53 C. Tóth Norbert: Ki kicsoda az ecsedi Bátori családban. A Bátori család ecsedi ágának tagjai, 
1377-1541. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 44. (2009) 21. 

54 György tagja volt a leendő királynét 1502. júl. 25-én Padovában fogadó küldöttségnek is, 1. 
Kropf L.: Anna i. m. 707-708, továbbá Dobosy Tibor: Pierre Choqe, Anna magyar királyné francia 
kísérője. (Bibliothèque de 1' Institut Français Á 1' Université de Budapest 46.) Bp. 1940. 27. (a kötet 
ismeretét Tringli Istvánnak köszönöm). 

55 Vö. Pannonhalmi rendtört. III. 82-84. 



Máté jelenlétére? Nos, Ulászló utolsó tolnai, valamint somogyvári tartózkodása 
között, szeptember 24-én Perusio-i de Bartholomiis Marianus pápai legátus és 
ügyhallgató Pécsről írt levelet Szatmári Ferenc győri püspöknek a közte és a 
pannonhalmi apátság között zajló perben (nuper quedam lis et causa [...] fuerit 
ac vertatur etprocedatur in ea adpresens).56 Véleményem szerint megfontolan-
dó, hogy itt nem a pápai legátus magányos utazásáról van szó, hanem a király 
társaságában jutott el a városba. A jelenléte mellett szóló másik érvünket a ki-
rály október 6-án Veszprémben, Tolnai Máté kérésére kiadott oklevelei szolgál-
tatják. Ezek egyikében Buda,57 másikában Pest58 városával közölte, hogy az ál-
tala nekik adott általános érvényű vámmentesség hatályát a pannonhalmi 
apátság vámjait illetően felfüggeszti, míg meg nem bizonyosodik arról, hogy ab-
ból az apátságnak nem származik kára. Nem kevesebb problémát vet fel Ulász-
ló veszprémi tartózkodása sem, bár ez talán összefüggésbe hozható a király 
1501 nyarán (?) Budáról a pápához küldött levelében leírtakkal. Ulászló ugyan-
is a Váradi Péter halálával megüresedett kalocsai érsekség betöltése kapcsán 
több lépésből álló áthelyezési sorozatát — amelynek egyik célja Frangepán Ger-
gely stallumhoz juttatása lehetett —, kívánta Sándor pápával utólagosan jóvá-
hagyatni. A király Geréb László erdélyi püspököt kalocsai érsekké, Domokos 
váradi püspököt a megüresedett erdélyi, Szatmári György királyi titkár, veszp-
rémi püspököt az így megüresedett váradi, míg az ekképpen felszabadult veszp-
rémi püspökségre Frangepán Gergelyt nevezte ki.59 

A tolnai országgyűlés végzései dekrétum formájában eddigi ismereteink 
szerint nem maradtak fenn.60 Ám ezen nincs mit csodálkoznunk, hiszen a leg-
több Jagelló-kori országgyűlés esetében vagy nem ismerjük az ott kiadott dek-
rétumot, vagy tudjuk (illetve sejtjük), hogy nem foglalták külön privilégiálisba 
az ott elhatározottakat.61 Egyébként is: valamely országgyűlésen hozott rende-
let hatályát — minden ellenkező híreszteléssel szemben — nem befolyásolta, 
hogy azt dekrétum formájában is kiadták-e avagy sem, hiszen dekrétumba fog-
lalás nélkül is kötelező erővel rendelkeztek az országlakosok és alattvalók szá-
mára.62 A tolnai országgyűlés határozatait összegző dekretális hiánya tehát a 
legkevésbé sem jelenti azt, hogy ott nem születtek rendeletek. Az könnyen be-
látható, hogy a legtöbb diéta, főleg a tolnaihoz hasonló fegyveres gyűléseket, 
eleve nem azzal a szándékkal hívták össze, hogy dekrétumot adjanak ki, hanem 

56 Pannonhalmi rendtört. III. 574. - Az ügyre 1. uo. 173-174. 
57 DF 207 996. 
58 inter alios [...] Matheus abbas [...] nobis humiliter supplicavit - DF 208 006, kiadását 1. Ha-

zai Okmánytár II. Szerk. Nagy Imre, Páur Iván, Ráth Károly és Véghely Dezső. Pápa 2004.2 (a to-
vábbiakban: HO) 382. 

59 Hist. Crit. XVIII. 298-301, Fraknói Vilmos: Oklevéltár a magyar kegyúri jog történetéhez. 
Bp. 1899. 69. (1502. évi dátummal). 

60 Korabeli, Ulászló király neve alatt kiadott példánya biztosan nem maradt fenn, mivel az 
1501. aug. 1. és 1502. ápr. 30. között kibocsátott összes oklevelét átnéztem. Későbbi (kéziratos) máso-
lata azonban még előkerülhet. 

61 Kubinyi András: A Jagelló-kori magyar állam. Történelmi Szemle 48. (2006) 291-292. 
62 Teke Zsuzsa-. A dekrétum fogalma és társadalmi szerepe Mátyás korában. Történelmi Szemle 

29. (1986) 209, vö. még Neumann Tibor-. II. Ulászló koronázása és első rendeletei. (Egy ismeretlen 
országgyűlésről és koronázási dekrétumról). Századok 142. (2008) 315-337. 



azért, hogy valamilyen aktuális kérdésben az országlakosok véleményének 
megkérdezése után döntsenek. A tolnai fegyveres diéta összehívásának legfőbb 
oka, mint láttuk, a török elleni hadjárat megindítása volt, de emellett Ulászló 
tervezett csehországi út ja is foglalkoztatta a közvéleményt. A tolnai országgyű-
lés ismeretlenként számon tartott6 3 végzései közül négy — Ulászló királynak a 
gyűlés után kibocsátott levelei segítségével — jól rekonstruálható.64 

A következőkről van szó: 

1) Rendelet a négy kapitányságról (Constitucio quattuor capitaneorum Wla-
dislai regis etc. 1501.) 

A rendelet szövege Ulászló király 1501. szeptember 10-én Tolnán kelt pa-
rancslevelében található, amelyet Lévai Zsigmond kapitányaihoz és csapataihoz 
intézett. E szerint a György-napi országgyűlésen hozott rendelkezés értelmében 
Tolnán táboroztak le, s a király, főpapok és bárók, valamint a megyék csapataival 
arról tanácskoztak, hogy milyen hasznos dolgot tehetnek a török ellenében. Végül, 
tudja meg, (s itt következik a rendelet rekonstruálható szövege): 

négy kapitányt neveztek ki — tudniillik a nádort, Corvin János herceg 
szlavón bánt, az erdélyi vajdát és Józsa temesi ispánt — teljes hatalom-
mal, akik kapitánysága alá rendelték az ország haderejét (nos quatuor 
capitaneos cum plena nostra facultate constituisse, videlicet dominum 
palatinum huius regni, dominum Johannem Corvinum ducem et banum 
Slavonie etc. ac dominum wayvodam Transsilvanensem et dominum 
Jósam comitem Themesiensem, sub quorum capitaneatu universas ipsas 
gentes divisimus), 

őt pedig csapataival egyetemben a temesi ispán alá osztották be. Egyúttal 
felszólítja a címzettet, hogy minél előbb csatlakozzon hozzá a török elleni had-
járatra, s bármit mond és parancsol neki az ispán, azt tegye; egyébként meg-
hagyta az ispánnak, hogy őt, illetve övéit erre kényszeríthesse is.65 Az oklevél 

6 3 Kronológia I. 327. 
64 A rekonstrukció során a Neumann Tibor (1. a szerző 62. sz. jegyz-ben említett tanulmányát) 

és a Tringli István (Tringli István: Két szokásjogi norma a közgyűlések működéséről. Történelmi 
Szemle 39. [1997] 399.) által követett módszert vettem alapul. 

65 Egregiis et nobilibus capitaneis ceterisque gentibus fidelis nostri egregii Sigismundi de Lewa 
salutem et gráciám! Non latét vos, qualiter nos iuxta ordinacionem dominorum regnicolarum huius 
regni in proxima diéta festi Beati Georgii martiris factam ad hunc locum descendimus, ut sic con-
suleremus et quod pro laude Dei ac gloria et tranquilitate huius regni cum gentibus eiusdem regni, tarn 
scilicet nostris ac prelatorum et baronum, quam eciam universorum comitatuum contra Thurcos utilius 
faciendum putabimus, id faciamus. Scitote igitur nos quatuor capitaneos cum plena nostra facultate 
constituisse, videlicet dominum palatinum huius regni, dominum Johannem Corvinum ducem et banum 
Slavonie etc. ac dominum wayvodam Transsilvanensem et dominum Josam comitem Themesiensem, 
sub quorum capitaneatu universas ipsas gentes divisimus, inter alias autem gentes vos ad prefatum 
comitem Themesiensem deputavimus. Idcirco volumus et fidelitati vestre harum serie firmissime com-
mittimus et mandamus, quatinus in hac expedicione contra Thurcos ad ipsum dominum comitem 
Themesiensem proficisci ad eundemque audire et attendere et sub eius capitaneatu militare atque ea, 
que ipse contra [!] huiusmodi exercituacionem contra Thurcos vobis nomine nostro faciendum dixerit 



hátlapján olvasható egykorú feljegyzés (Constitucio quattuor capitaneorum Wla-
dislai regis etc. 1501.), úgy hiszem, önmagáért beszél. 

Szerencsére nem ez az egyetlen tudósítás a rendeletről: Ulászló király 
1502. február 6-án, ezúttal Prágából írt levelet Kanizsai György nándorfehér-
vári bánnak, amely szerint neki, miként más bandériumtartó uraknak, illetve a 
megyéknek is, a dekrétumában leírt büntetés terhe alatt megparancsolja, hogy 
csapatait, amelyeket a[z 1498. évi] dekrétum [22. cikkelye]66 értelmében birto-
kai után az ország védelmére tart , arra a helyre, illetve kapitányság alá kell 
küldenie mindenféle késedelem nélkül és teljes számban, ahová az előző évben 
rendelték, nehogy az ország és vele együtt ő is veszélybe kerüljön.67 

Végül a harmadik adatot a királynak 1502. április 24-én Budán kelt és va-
lószínűleg a zágrábi68 káptalannak szóló parancslevelében találjuk. E szerint a 
király meghagyta és megparancsolta az ország bizonyos hadinépeinek, hogy 
mindenekelőtt Jajca várához menjenek, továbbá a csapatok hadba hívására és 
összegyűjtésére Tárcái János máramarosi ispánt küldte a palotásokkal és a ki-
rályi bandériummal együtt teljes hatalommal. így tehát a dekrétumában leírt 
büntetés terhe alatt meghagyja a káptalannak, hogy levele kézhezvétele után 
gyűjtsék össze hadinépeiket és sürgősen küldjék Corvin János liptói herceg, 
dalmát-horvát-szlavón bánhoz, akinek kapitánysága alá tartoznak, vagy he-
lyetteséhez, Török Imre [vicebánhoz] Jajca vára felé, nehogy a vár elvesszen; s 
biztosak lehetnek benne, ha ezt meg nem teszik, akkor a dekrétum értelmében 
súlyosan megbünteti őket.69 

et exequi, módis omnibus debeatis et teneamini, ne per vos aLiqua negligencia in hoc committatur, 
nam alioquin commisimus et facultatem dedimus damusque et concedimus per présentes eidem 
comiti, ut ipse vos et quemlibet vestrum ad hoc ipsum faciendum per omnia onera et gravamina 
armis compellat et astringat auctoritate nostra presentibus eidem in hac parte plenarie attributa 
mediante, aliud igitur nulla variacione facere presumatis. - DL 21 070. (Commissio propria domini 
regis). Részleges kiadását 1. Kovachich, M. G.: Supplementum II. 300. 

66 CJH I. 606-609. 
67 Fidelitati tue harum serie firmissime committimus et mandamus, prout et aliis dominis 

banderiatis et comitatibus et qui gentes servare tenentur, mandavimus, quatinus statim acceptis 
presentibus sub pena in decreto expressa gentes tuas, quas iuxta formám decreti pro defensione illius 
regni nostri ratione bonorum tuorum conservare teneris, ad eum locum et sub illius capitaneatu, sub 
quo superiori hoc anno per nos deputate sunt, sine mora et quidem in pleno numero mittere debeas, 
ne regnum illud vobiscum una periculum aliquod incurrat - DL 46 574. (Commissio propria domini 
regis), kiadását 1. A Magyar-ország és Szerbia közötti összeköttetések oklevéltára 1198-1526. Szerk. 
Thallóczy Lajos, Aldásy Antal. (Magyarország melléktartományainak oklevéltára II.). Bp. 1907. (a to-
vábbiakban: Szerbia) 301. 

68 A káptalan neve az oklevél elveszett részén volt, azonban jelenlegi őrzőhelye (a zágrábi káp-
talan magánlevéltára) alapján joggal gondolhatjuk a zágrábi káptalant a levél címzettjének. 

69 Deputavimus igitur ac commisimus certis copiis et gentibus huius regni nostri Hungarie, ut 
quamprimum versus pretactum Castrum Jaycza proflciscantur, et ad levandum eas fïdelem nostrum 
egregium Johannem Tharczay comitem Maromarosiensem cum aulicis et banderio nostro atque 
plena facultate nostra misimus. Fidelitati igitur vestre harum serie sub pena in decreto expre[ssa] 
firmissime committimus et mandamus, quatinus statim visis presentibus gentes vestras levare et 
sub conductu illustris Johannis Corvini ducis Lypthovie ac regnorum nostrorum Dalmacie, Croacie 
et Sclavonie bani etc., sub cuius capitaneatu per nos deputate sunt, aut eo absente egregii Emerici 
Therek vicesgerentis sui, [cui] similiter scripsimus, velocissime versus Jayczam, in succursum eiusdem 
mittere debeatis et teneamini, ne Castrum ipsum pe[ricl]itetur, nam alias certi sitis, quod omnes eius-



Itt egy pillanatra meg kell állnunk és kitérnünk Tárcái János szerepére. 
Személyével legutóbb ketten is foglalkoztak: Lővei Pál a sírkövét publikálta, 
míg Kubinyi András az ispán pályafutását elemezte. Tárcái János sírkövén a 
székely ispáni méltósága mellett szerepel a királyi kapitány titulus is (comes 
Siculorum necnon capitaneus regius).70 E rejtélyesnek tűnő tisztség magyará-
zatára Kubinyi András javasolt megoldást: „Kapitányi címe elgondolkoztató. 
Nem valószínű, hogy a Mátyás-kori ausztriai tevékenységére utaltak volna, így 
csak egy lehetőség marad, a székely ispánságtól történt megválása u t án kap-
hatta valamikor kapitányi megbízását. A legvalószínűbb, hogy a királyi palotá-
sok (aulicusok), azaz az udvari katonaság kapitánya lett, ugyanis 1506 és 1512 
között nem tudjuk, hogy ki töltötte be ezt a fontos tisztséget".71 Ez ebben a for-
mában igaz is, már amennyiben úgy gondoljuk, hogy Tárcái a székely ispánság 
letétele után viselte a palotások avagy udvarnokok kapitányi címét. Ám, ha az 
ispánsága (1504-1506) előtti évekre tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy az 
1504-es évet megelőzően egyetlen egy évből ismerjük a kapitány nevét: 1501 
májusában Bélai Barnabás volt a palotások elöljárója.72 Visszatérve most már 
az előbb idézett oklevelünkre, Tárcái kapcsán a következő — véleményem sze-
rint — perdöntő helyeket idézhetjük: 1) az előbb említett oklevélből az „ad 
levandum [kiemelés C. T. N.l ... fidelem nostrum egregium Johannem Tharczay 
comitem Maromarosiensem cum aulicis et banderio nostro" részt és 2) az 1498. 
évi törvény 19. cikkelyét a királyi kapitány büntetéséről: „Si capitaneus regius, 
qui exercitum regni levaret, [kiemelés C. T. N.]...". E két mondat alapján Tárcái 
Jánost 1502-ben bízvást tekinthetjük a palotások vezetőjének, későbbi nevén 
kapitányának (ami nem zárja ki a Kubinyi András által leírtakat sem). 

A tolnai országgyűlésen létrehozott kapitányságok határait, természete-
sen, nem ismerjük. Annyit biztosan állíthatunk, hogy Lévai Zsigmond bande-
riátus úr73 csapatainak és az egri püspöki bandériumnak74 Somi Józsa temesi 
ispánhoz, a zágrábi káptalan csapatainak pedig Corvin János bánhoz kellett 
csatlakozniuk. Kérdés, hogy mennyiben teljesültek az országgyűlésen elhatáro-
zottak, mivel minden rendelet annyit ér, amennyit végrehajtanak belőle. Nos, a 
feleletünk, igaz egyetlen példa alapján, pozitív. Az 1501-1502. évi török elleni 
háborúban az egri püspökség bandériuma is részt vett, s mint tudjuk, az ekkor 
a püspökség élén álló Estei Hippolit idejéből fennmaradt t iszttartójának szám-
adáskönyve, amiben szempontunkból meglehetősen értékes információra lelhe-
tünk. A számadáskönyv vonatkozó éveinek bejegyzései szerint megtörtént a 

cemodi mandata nostra neglectores, prout et alias scripsimus, iuxta p[redictum] decretum regni gra-
vissime puniemus, aliud igitur nulla racione facere presumatis. - DF 256 961. ([Commissio pro]pria 
domini regis), kiadását 1. Jajca 157. 

70 Lővei Pál: Tótselymesi Tharczai János székely ispán (tl510) sírköve. Mediaevalia Transilvanica 
7-8. (2003-2004) 140. 

71 Kubinyi András: Tárcái János, az utolsó székely ispán. (Genealógiai és prozográfiai tanul-
mány). Mediaevalia Transilvanica 7-8. (2003-2004) 135. 

72 Neumann Tibor: A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15-16. 
században. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 5.) Győr 2007. 53., 
vö. még Fogel J.: II. Ulászló i. m. 68. 

73 CJH I. 609. 
74 Egri számadáskönyv 114. 



püspöki bandérium felszerelése és kiküldése, még pedig Somi Józsa parancs-
noksága alá Temesvárra. Sőt, ottmaradásuk hosszát a király, illetve a temesi is-
pán tetszésére bízták {ut maneant ad placitum ?~egie maiestatis et sub mandata 
domini comitis Jose in bello).75 Bizonyos tehát, hogy az egri püspökség bandéri-
uma még 1502 márciusában is Temesváron táborozott.76 

2) Rendelet a törökellenes hadjárat céljára a városokra kivetett adóról 

A tolnai országgyűlés e rendeletére csak egyetlen, de annál beszédesebb 
okleveles adattal rendelkezünk: Ulászló király másfél hónappal a diéta bezárá-
sa után, november l-jén levelet írt Sopron városához, amelyben közölte velük, 
hogy a keresztény hit és vallás, továbbá az ország és mindnyájuk üdve, illetve 
azok megőrzése céljából az országlakosok közös akaratával és egyetértésével tö-
rökellenes háborút kezdenek, sőt azt már meg is kezdték. De a harcolók ellátá-
sára neki nincsen elég ereje, 

ezért a minapi Tolnán tartott országgyűlésen arra az elhatározásra jutottak, 
hogy az ország határain levő várak fenntartása és a törökellenes háború vi-
selése további támogatás nélkül nem oldható meg, segítségre van szüksége 
(quas quidem necessitates et pericula cum superioiibus diebus in proxima 
preterita diéta Tholnensi, universis quoque dominis atque eciam comitatibus 
huius regni in ea ipsi diéta nobiscum constitutis proposuissemus et decla-
rassemus et ab eis ad evitandas eiuscemodi necessitates et imminencia peri-
cula necessarium subsidium expetivissemus). 

A városnak tehát 1000 aranyforinttal kell hozzájárulnia a kiadásokhoz, 
amelyet Bornemissza János kincstartó kezeihez jutassanak el.77 Az oklevél alap-
ján78 kijelenthetjük, hogy a soproniak biztosan nem képviseltették magukat az 
országgyűlésen. Az viszont már egy másik kérdés, hogy a városokat egyáltalán 

75 Egri számadáskönyv 113-114, 117, 119. 
76 Oklevélmásolatok I. 221. (942. sz.). 
77 nos pro zelo fidei religionisque nostre sancte Christiane, proque huius regni omniumque 

vestrum salute et conservacione communi voluntate et consensu omnium regnicolarum bellum Thurcis 
indixerimus, illudque contra eosdem iam eciam agressi simus, tantis tamque gravibus necessitatibus et 
negociis ad sustentacionem virium et gentium nostrarum, quas in satis magno et, ut ita dicamus, 
viribus eciam nostris impari numero pro hac expedicione contra Thurcos propriis nostris sumptibus 
tenemus atque eciam ad provisionem et conservacionem castrorum finitimorum, que iam hoc tempore 
belli maiori, quam hactenus custodia et vigilancia indigent, pluresque alias inexplicabiles regni huius 
expediciones urgemur, ut illis sive vestro et aliorum fidelium nostrorum auxilio nequaquam sustinere 
possumus, quas quidem necessitates et pericula cum superioribus diebus in proxima preterita dieta 
Tholnensi, universis quoque dominis atque eciam comitatibus huius regni in ea ipsi dieta nobiscum 
constitutis proposuissemus et declarassemus et ab eis ad evitandas eiuscemodi necessitates et im-
minencia pericula necessarium subsidium expetivissemus - DF 204 090. (Commissio propria domini 
regis), kiadását 1. Sopron város 1/6. 196. 

78 Ezen oklevél alapján Solymosi László úgy gondolta, hogy 1501. szeptemberében az ország-
gyűlés félforintos adót ajánlott meg a királynak. (Solymosi László: Veszprém megye 1488. évi adó-
lajstroma és az Ernuszt-féle megyei adószámadások. In: Tanulmányok Veszprém megye múltjából. 
Szerk. Kredics László. Veszprém 1984. 163.) Ez azonban nem ekkor, hanem az ugyancsak 1501. évi 
budai országgyűlésen történt (vö. Jajca 154-155.), ami azonban nem érinti a számadás (Solymosi L.: 
Veszprém megye 1488. évi adólajstroma i. m. 214-215.) keletkezésének feltételezhető évét. 



meghívták-e a tolnai fegyveres gyűlésre. Ennek eldöntésére segítségünkre van 
az alább következő rendelet ügyében a városoknak küldött levélcsokor. 

3) Döntés a király csehországi útjáról és rendelet a helyettesítéséről 

Ulászló király 1501. december 24-i Budán kelt leveleiben többek között 
arról értesítette Beszterce-, Körmöc- és Selmecbányát,79 Pozsony80 és Sopron 
városát, hogy a napokban 

az országlakosok tanácsára a törökellenes harchoz az országaitól és tar-
tományaitól fog segítséget kérni, másfelől azért, mert Csehországban 
súlyos problémák támadtak, két vagy három napon belül rövid időre el-
utazik oda, s távolléte idejére teljes hatalommal Geréb Péter nádort ren-
delte helyetteséül (universorum regnicolarum nostrorum consilio visum 
est, ut pro expedicione ista sancta contra Thurcos eciam a ceteris regnis 
et dominiis nostris auxilium et suhsidium disponamus et queramus. [...] 
ad ipsum regnum nostrum Bohemie proficiscemur [...], interea autem et 
in hac absencia nostra loco et in persona nostra fidelem nostrum, specta-
bilem et magnificum Petrum Gereb, huius regni nosri palatinum et iudi-
cem Comanorum nostrorum etc. hie in eodem regno nostro cum plena 
auctoritate et facultate nostra reliquimus).81 

S valóban, levelének megfelelően december 31-én és 1502. január 2-án 
Esztergomban, 8-án Nagyszombatban, 9-én Szenicen, február 6-án pedig már 
Prágában találjuk, s a király ott is maradt egészen március legvégéig. Innen va-
lamikor április elején indult vissza, mivel április 16-án már Csejtéről, 17-én 
Galgócról (Nyitra megye), 20-án Esztergomból és 22-én pedig már ismét Budá-
ról keltezett.82 Mivel Ulászló király levelét legalább öt városnak elküldette, így 
talán nem túl nagy merészség ezek, illetve az előzőekben már idézett levelek és 
oklevelek alapján — amelyekben egyetlen alkalommal sem utalnak jelenlétük-
re — azt feltételezni, hogy a szóbanforgó városok nem voltak jelen a rendelet 

79 DF 235 007. (Commissio propria domini regis). 
80 DF 240 957 (Commissio propria domini regis), regesztáját 1. Archív Mesta Bratislavy. Inven-

tár listín a listov II. (1501-1563). Vypracoval Vladimír Horváth. Bratislava 1966. (a továbbiakban: 
Inventar Bratislavy) 10. (4231. sz.). 

8 1 Non latét vos, qualiter superioribus diebus universorum regnicolarum nostrorum consilio 
visum est, ut pro expedicione ista sancta contra Thurcos eciam a ceteris regnis et dominiis nostris 
auxilium et subsidium disponamus et queramus. Tum igitur propterea, tum vero propter certa alia 
négocia admodum ardua in ipso regno nostro Bohemie expedienda hoc biduo vei triduo ad ipsum 
regnum nostrum Bohemie proficiscemur et brevi volente Deo reverteremur, interea autem et in hac 
absencia nostra loco et in persona nostra fidelem nostrum, spectabilem et magnificum Petrum 
Gereb, huius regni nosri palatinum et iudicem Comanorum nostrorum etc. hie in eodem regno 
nostro cum plena auctoritate et facultate nostra reliquimus et eius fidei ac vigilancie hoc regnum et 
partes sibi subiectas defensionemque et custodiam eiusdem commendavimus - Sopron város 1/6. 198. 
(Commissio propria domini regis.) - Az adatot Neumann Tibor lekötelező szívessége révén ismerhet-
tem meg. 

82 Az adatokat 1. alább. 



meghozatalakor. Ebből viszont, mivel a legjelentősebb városokról van szó, az is 
következik, hogy meg sem hívták őket a gyűlésre. 

Ha a király által helytartónak kinevezett Vingárti Geréb Péter nádornak 
a vonatkozó időszakban (1501. dec. 28.-1502. ápr. 4.) kibocsátott okleveleit 
megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a „nádor és a kunok bírája" címe mellett 
semmilyen más tisztségére való utalást nem tüntete t t fel. Ellenben jó néhány 
oklevelében, elsősorban a 32. napra történő idézést elrendelőkben, megtalál-
hatjuk a következő formulát: „mivel Ulászló király Magyarországról Csehor-
szágba utazta előtt a vele lévő főpapok, bárók és előkelők tanácsából és közös 
akaratából az ország nyugalma, haszna és védelme érdekében többek között el-
rendelte és elhatározta, hogy a nádor a hatalmaskodási ügyekben elutazásától 
visszatértéig az ez ügyben kiadott új, általános érvényű törvénye értelmében 
rövid határidőre, az idézéstől számított 32. napra történő idézéssel, mindenféle 
halasztás nélkül ítélkezzen (quia tempore recessus serenissimi principis domini 
Wladislai Dei gracia dicti Hungarie et Bohemie etc. regis, domini nostri gra-
ciosissimi de hoc regno suo Hungarie versus regnum suum Bohemie antequam 
iter suum regium arripere voluisset, de consilio et communi voluntate domi-
norum prelatorum, baronum procerumque huius regni sui eo tunc penes suam 
maiestatem constitutorum et existentium pro quieciori comodiorique et tuciori 
statu et conservacione huius regni inter cetera statuerit, decrevit, ut racione 
quorumcunque actuum potenciarum, dampnorum, illacionum ceterorumque quo-
rumvis malorum generum ab ipso tempore recessus sue maiestatis per quempiam 
committendorum infra felicem reditum sue maiestatis breves evocaciones ad tri-
cesimum secundum diem iuxta contenta generalis novi decreti novissime editi et 
stabiliti decerni et dari atque universe cause racione previa post exitum prefati 
domini nostri regis semper usque felicem reditum sue maiestatis movende absque 
omni prorogacionis confidencia per nos adiudicari et sentencionaliter finaliter-
que terminari possint et deberent).83 Mindehhez hozzáfűzhetjük, hogy Perényi 
Imre nádor királyi helytartósága (1509-1511) idején szinte szórói-szóra ugyan-
ezzel a szöveggel találkozunk idézőleveleiben.84 A nádor nevében kelt három tu-
catnyi oklevélből — a rövid határidőre való idézést tartalmazó oklevelein kívül 
— egyetlenegyben találkozunk a királyi felhatalmazásra való hivatkozással, 
még pedig az 1502. február 28-án, Budán kelt levelében. Ebben közölte Bat-
tyányi Boldizsár jajcai bánnal, hogy a jajcai vár megsegítésére gyalogosokat és 
élelmet küldött, valamint írt Corvin hercegnek és bánnak meg a többi környe-
zetében lévő úrnak, hogy az élelem és a gyalogosok elvitelére az összes hadiné-
pükkel legyenek ott, és velük Levács várat és mezővárost építsék újjá. (Misimus 

83 DF 205 449. (Buda, 1502. márc. 18.), DF 206 380, 224 299, A Justh család levéltára 
1274-1525. Közzéteszi Borsa Iván. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 
20.) Bp. 1991. (a továbbiakban: Justh) 597. sz. 

84 Pl. Perényi család levéltára 1222-1526. Közzéteszi Tringli István. (A Magyar Országos Levél-
tár Kiadványai II. Forráskiadványok 44.) Bp. 2008. (a továbbiakban: Perényi) 732. sz. (Buda, 1509. 
júl. 1.); A Héderváry-család oklevéltára I—II. A M. Tud. Akadémia történelmi bizottsága megbízásá-
ból közlik Radvánszky Béla és Závodszky Levente. Bp. 1909-1922. I. 511. (Buda, 1509. júl. 5.); 
Perényi 737. sz. (Buda, 1509. aug. 21.), uo. 738. sz. (Buda, 1509. aug. 22.), uo. 739. sz. (Buda, 1509. 
aug. 23.), uo. 750. sz. (Buda, 1509. nov. 23.); DF 205 930. (Buda, 1510. márc. 4.). 



igitur pro conservatione castri Jaycza pedites et victualia, scripsimus etiam 
illustri domino Corvino duci et bano, ac aliis dominis illo circumstantibus, ut 
pro impositione uictualium et peditum cum omnibus ipsorum gentibus adesse 
debeat atque cum ipsis castellum et oppidum Lewach de novo reedificare et 
erigere faciant.) Buzdítja és egyúttal királyi felhatalmazással felszólítja őt is, 
hogy levele kézhezvétele után, miként a felséges úrral megegyezett, Jajca várá-
ba menjen be és azt vegye át, a mondott gyalogosokat és élelmet pedig helyezze 
el ott, mivel szükség van rájuk a vár újjáépítéséhez. (Hortamur igitur domina-
tionem vestram et nichilominus etiam auctoritate regia committimus, quatenus 
habitis presentibus, prout dominatio vestra cum regia maiestate ordinationem 
habet, ad castr~um ipsum Jajcza intrare et illud occupare atque ipsos pedites et 
victualia imponi facere, prefatum etiam oppidum et castellum reedificari et 
preparari facere velit et debeat.)85 

A fentiekből az következik, hogy Geréb Péter nádor a királyt csak a rövid, 
32 napos határidővel a királyi jelenlét elé történt idézések nyomán meginduló pe-
rekben helyettesítette. Mindez teljes összhangban áll azzal, hogy a király csak 
pár hónapra hagyta el az országot. Ezt további források is megerősíteni látsza-
nak. Az egyik Ulászló király 1501. december 15-i, Budán kibocsátott és Corvin 
János liptói hercegnek, dalmát-horvát-szlavón bánnak szóló levele. Eszerint, 
mivel Szlavónia főpapjai, bárói és nemesei úgy rendelkeztek, hogy a nyolcados 
törvényszék egyetlen alkalommal, minden év vízkeresztjekor kerüljön megtar-
tásra, és elhatározták, hogy e nyolcadot halasztás nélkül meg kell tartani, kivéve 
akkor, ha a nemesek személyesen hadjáratban vagy az ország ellenségei ellen fo-
lyó háborúban vannak elfoglalva (quia fideles nostri universi domini prelati, 
barones et nobiles regni nostri Sclavonie celebracionem octavarum eiusdem regni 
nostri ad unicum terminum, puta epiphaniarum Domini reduxerunt statuei'unt-
que, ut in dicto termino quolibet anno octave ipsis sine intermissione celebrantur, 
eo dumtaxat casu excepto, si omnes illius nostri nobiles in propriis ipsorum 
personis cum maiestate nostra in expedicione sive bella contra inimicos regnorum 
nostrorum essent occupati). Ezért követeik útján kérték a királyt, hogy távollétét 
figyelmen kívül hagyva, a mondott nyolcadot tartassa meg. O tehát azt akarja, 
hogy a mondott nyolcadot tartsák meg, s ezért meghagyja a bánnak, hogy távol-
létét figyelmen kívül hagyva a szokott módon tartsák meg a vízkereszti nyol-
cadot (ob hoc maiestati nostre per oratores suos ad nos missos humillime suppli-
carunt, ut hoc quoque anno non obstante absencia nostra octavas ipsis celebrari 
faceremus. Nos igitur volentes, ut iuxta huiusmodi ordinacionem et delibera-
cionem ipsorum ad futurum quoque festum epiphaniarum Domini proxime ven-
turum eisdem octave celebrentur, mandamus fidelitati vestre harum serie firmiter, 
quatinus in dicto regno nostro Sclavonie huiusmodi octavas in ipso termino celebra-
cionis earundem non obstante absencia nostra more alias consueto ipsis celebrare 
sive celebrari facere módis omnibus debeatis et teneamini),86 A másik az 1504. évi 

85 Alsó-szlavóniai okmánytár (Dubicza, Orbász és Szana vármegyék). Codex diplomajticus par-
tium regno Hungáriáé adnexarum (comitatuum Dubicza, Orbász et Szana) 1244-1710. Szerk. Thal-
lóczy Lajos, Horváth Sándor. Bp. 1912. (a továbbiakban: Alsószlavónia) 257. 

86 DF 268 160. (Az oklevél jobb felső sarkában: commissio propria domini regis; alsó sarkában: 
S Thurzó), kiadását 1. Iura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Pars I. Privilégia et libertates. 



törvény XXIII. cikkelyének 2. paragrafusa, amely szerint akiket csalárd módon 
tizedfizetésre köteleztek, és nem fizetésük miatt egyházi büntetéssel sújtották, 
azokat a király elé, vagy távollétében helytartója elé kell idézni.87 

E rendeletnek a tolnai diétához kötésével kapcsolatban azonban kételye-
inknek is hangot kell adnunk. A királyi helytartói kinevezés első említése és a 
tolnai országgyűlés berekesztése között eltelt több hónapnyi idő ugyanis meg-
engedi azt a feltételezést, hogy Geréb Péter kijelölésére csak később, egy királyi 
tanácsi ülésen került sor. 

4) Rendelet a magszakadás címén nyert adomány iktatásakor történt ellentmon-
dás esetében teendőkről 

A rendeletre vonatkozóan egyetlen adat áll rendelkezésünkre. Ulászló ki-
rály 1501. szeptember 18-én, Tolnán kibocsátott, Zala megye hatóságához szóló 
parancsában a következőket írta: kincstartója, Berzencei Bornemissza János 
elpanaszolta, hogy habár az örökösök vigasza nélkül elhunyt Vindornyaszőllősi 
Söjtöri Kelemen ottani részét, mivel az az ország szokása szerint a királyra és a 
szent koronára háramlott, minden haszonvételével és tartozékával másik leve-
lével örökre Jánosnak adományozta. Ám a birtok iktatásakor Felsőkustányi 
Miklós, Ferenc, Gergely és András ellentmondtak, ezért megidézték őket a kirá-
lyi kúriába a személyes jelenlét elé. Mégis, 

mivel az újabban hozott törvénye szerint ameddig el nem dől, hogy a 
birtok magszakadás címén valóban a királyi kézre, avagy az ellentmon-
dókra háramlott, közösségi kézre kell adni. 

Ezért megparancsolja nekik, hogy nem véve figyelembe a Felsőkustányi 
nemesek ellentmondását, 

ha bekerültek a birtokba időközben, zárják ki belőle őket és foglalják le 
és a mondott törvény értelmében válasszanak ki egy alkalmas nemest a 
megyéből, és amíg az ügy el nem dől, adják azt a kezére megőrzésre 
Csecundum formám decreti novissime superinde editi et stabiliti infra 
decisionem cause, an scilicet ipsa possessio [..J per mortem et defectum 
seminis ipsius condam [...] ad nos et collacionem nostram regiam vel 
autem ad prefatos contradictores devoluta sit, manibus communibus dari 
debet et assignari. [...] Si iidem in dominium eiusdem medio tempore quo-
quomodo intrassent, omnino exclusis, eandem possessionem [..J occupare 
et vigoi'e pretacti decreti in manibus unius nobilis idonei illius comitatus 
per vos et universitatem nobilium eiusdem comitatus [...1 eligendi ac per 
illum interim, donee et quousque de eo, utrum sepefata possessio [...] per 

Edidit Joannes Kukuljevic aliter Bassani de Sacchi. Zagrabiae 1862. (a továbbiakban: Iura regni) 
251. (dec. 17-i kelettel). 

87 CJH I. 685, vö. Gábor Gyula-. A kormányzói méltóság a magyar alkotmányjogban. Bp. é. n. 
[1933.] 97. 



mortem et defectum seminis dicti condam [...] ad collacionem nostram 
regiam vel autem ad prescriptos contradictores devoluta fuerit, iudici-
aliter cognoscetur et decidetur, secundum tenorem et continenciam dicti 
decreti tenenda et conservanda dare et assignare debeatis et teneamini),b8 

A rendelet vagy törvénycikkely korántsem ismeretlen a hazai törvényho-
zási emlékekben: Ulászló király 1492. évi nagy törvénykönyvében is megtalál-
juk,89 sőt már Mátyás Decretum maiusa is szabályozta a kérdést.90 Természete-
sen Verbőci István munkájából sem maradhatott ki.91 Mindez azt jelenti, hogy 
az országgyűlésen nem új rendeletet alkottak, hanem egy korábbi rendelkezést 
aktualizáltak, nem függetlenül a panaszos személyétől. 

Mindezek után felmerül a kérdés, hogyan vonhatjuk meg a velencei szö-
vetségben lezajlott török háború előkészítésének és lefolytatásának mérlegét, s 
nem mellesleg ebben a tolnai országgyűlés szerepét. Habár a korábbi szakiro-
dalom, elsősorban Kosáry Domokos megállapításai szerint a magyar politikai és 
katonai vezetés ismét nem a legjobb tudása birtokában bonyolította le az ügye-
ket, mégis, az előbbiekben leírtak fényében meglehetősen túlzónak gondolom 
Ulászló király őszi szereplését a „tessék-lássék ú t ra kelt, de már Tolnáról dolga-
végezetlen visszafordult"92 megfogalmazással jellemezni. Minden adatunk arra 
vall, hogy a magyar felsővezetés nagyon is komolyan gondolta a törökellenes 

88 Exponit maiestati nostre fidelis noster magnificus Johannes Bornemyza de Berzencze the-
saurarius noster, quod Licet nos possessionem Wyndornazewlews vocatam in dicto comitatu Zaladiensi 
habitam, que nobilis condam Clementis Seytheiy de Wyndornazewlews prefuisse, sed per mortem et 
defectum seminis eiusdem condam Clementis iuxta antiquam et approbatam dicti regni nostri Hungarie 
consuetudinem ad nos et Sacram eiusdem regni nostri Coronam consequenterque collacionem nostram 
regiam devoluta esse perhibetur et redacta, simulcum cunctis eiusdem utilitatibus et pertinenciis quibus-
libet, mediantibus aliis litteris nostris donacionalibus exinde confectis prefato Johanni thesaurario in 
perpetuum donaverimus et contulerimus. Tamen, quia secundum formám decreti novissime superinde 
editi et stabiliti inf'ra decisionem cause, an scilicet ipsa possessio Wyndornazewlews per mortem et 
defectum seminis ipsius condam Clementis Seytheiy de Wyndornazewlews ad nos et collacionem no-
stram regiam vei autem ad prefatos contradictores devoluta sit, manibus communibus dari debet et 
assignari. Pro eo fidelitati vestre [harum] serie firmiter precipiendo mandamus, quatinus mox acceptis 
presentibus non obstante premissa contradictione atque eisdem nobilibus de prefata Felsewkwstan contra-
dictoribus, si iidem in dominium eiusdem medio tempore quoquomodo intrassent, omnino exclusis, 
eandem possessionem Wyndornazewlews occupare et vigore pretacti decreti in manibus unius nobilis 
idonei illius Comitatus per vos et universitatem nobilium eiusdem Comitatus Zaladiensis eligendi ac per 
illum interim, donec et quousque de eo, utrum sepefata possessio Wyndornazewlews per mortem et 
defectum seminis dicti condam Clementis Seytheiy de Wyndornazewlews ad collacionem nostram regiam 
vei autem ad prescriptos contradictores devoluta fuerit, iudicialiter cognoscetur et decidetur, secundum 
tenorem et continenciam dicti decreti tenenda et conservanda dare et assignare debeatis et teneamini. -
DL 21 074. (Commissio propria domini regis). 

8 9 63. cikkely 1 §., 1. CJH 1000-1526. 520. 
90 26. cikkely, 1. Decreta Regni Hungariae 1458-1490. Francisci Döiy collectionem manuscriptam 

additamentis auxerunt, Commentariis notisque illustraverunt Georgius Bónis, Geisa Érszegi, Susanna 
Teke. (Magyar Országos Levéltál- Kiadványai II. Forráskiadványok 19.) Bp. 1989. 281- 282. 

91 Werbőczy István Hármaskönyve. Az eredetinek 1517-iki első kiadása u tán fordították, beve-
zetéssel és utalásokkal ellátták Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen, magyarázó jegyzetekkel kiséri 
Márkus Dezső. Bp. 1897. 94-95. (I. rész 29. cím: Hogyan kell eljárni a magszakadás czímén nyert 
adomány esetében?). 

92 Kosály D.\ Külpolitika i. m. 91. 



harcot, illetve azt a lehetőséget, hogy ezt Velencével szövetségben teheti. Az 
már más kérdés, hogy milyen eredményt tudott elérni vele. Hiszen azt látnunk 
kell, hogy 1501 őszén a teljes magyar haderő felvonult a déli határok mentén93 

és 1502 tavaszával bezárólag eredményes beütéseket hajtottak végre az Osz-
mán Birodalom területére. A török — már akkoris meglévő — többszörös erőfö-
lénye miatt azonban ennél eredményesebb hadviselést nem tar tha tunk reális-
nak. Mindenesetre a magyar haderő felvonulása és hadjáratai arra elegendőek 
voltak, hogy a törökkel 1503. augusztus 20-án aláírt végleges fegyverszünetet a 
korábbiaktól eltérően nem három, hanem hét évre kötötték meg a felek.94 

H= * * 

Ulászló király a tolnai országgyűlés után, mint láttuk, nem azonnal tért 
vissza Budára, majd ottani tartózkodása után az év végén Csehországba uta-
zott, ahonnan pár hónap múlva, 1502 áprilisában tér t haza. E kilenc hónap 
(1501. augusztus 1.-1502. április 30.) alatti tartózkodási helyeinek közlése előtt 
szükséges néhány dologra kitérnünk. 

A király nevében kelt oklevelek közül csak azokat tekintettem Ulászló va-
lós tartózkodási helyeinek, amelyeken vagy commissio propria domini regis, 
vagy ad relacionemjreláció XY kancelláriai jegyzet, avagy manu propria aláírás 
van. Az ilyen jegyzetekkel nem rendelkező okleveleket, amelyek általában vala-
melyik hiteleshelyhez vagy megyéhez szóló parancslevelek, valamint a királyi 
jelenléten tet t bevallások, s rajtuk a lecta vagy a coram XY szöveg szerepel, nem 
vettem fel Ulászló király tartózkodási helyei közé. 

Kérdés persze, hogy a commissio propria kancelláriai jegyzettel ellátott 
oklevelek biztosan a király személyéhez köthetők-e? Emellett további kérdés, 
hogy ki vezeti rá az oklevelekre ezeket a jegyzeteket, s végül ki ellenőrzi a kirá-
lyi oklevélkiadást és — ami ezzel szorosan összefügg — ki őrzi a királyi nagy- és 
titkospecsétet, valamint a gyűrűspecsétet a mondott időszakban? Ennek meg-
válaszolása előtt tekintsük át a vonatkozó irodalmat, s lássuk hogyan néz ki az 
Ulászló kori kancellária. 

A kancellária élén 1491 óta fő- és titkos kancellári címmel Bakóc Tamás 
győri, egri püspök, majd esztergomi érsek áll. O vezeti rá az oklevelekre a kancel-
láriai jegyzeteket és végzi megpecsételésüket.95 A főkancellár helyettese 1475-ig 
az alkancellár volt, ezt követően viszont fokozatosan megszűnt a tisztség, mivel a 
főkancellár ténylegesen is átvette a kancellária vezetését.96 Ahogyan Kubinyi 
András egy 1520. évi adat alapján megfogalmazta: „a kancellár pecsételési joga 
révén megakadályozhatta a neki nem tetsző oklevelek kiadását, és mivel az azok 
többségén található királyi commissiora utaló jegyzeteket ő írta, bármikor intéz-
kedhetett az uralkodó nevében".97 A(z) (al)kancellár helyét a titkár (secretarius 
regie maiestatis) vette át. E tisztség már Mátyás uralkodásának legelejétől léte-

9 3 Vö. Kosáry Domokos ellentétes véleményével, 1. uo. 91-92. 
94 Fodor F - Dávid G.\ Béketárgyalások i. m. 194. 
95 Szilágyi Lóránd: A magyar királyi kancellária szerepe az államkormányzatban 1458-1526. 

Turul 44. (1930) 47. 
96 Uo. 47-48. 
97 Kubinyi A.: Jagelló i. m. 296. 



zett, de az oklevelek kancelláriai jegyzetében csak 1474 végétől tünt fel, párhu-
zamosan az alkancellári tisztség elsorvadásával.98 Ulászló trónralépésével a 
helyzet annyiban változott, hogy a titkárból, Bakóc Tamásból fő- és titkos kan-
cellár lett, s egészen az 1500-ig egy titkár maradt: először Bakóc unokaöccse, 
Szatmári Ferenc,99 majd 1494-től Szatmári György.100 Amikor Bakóc Tamástól 
1497. november 29-én a király elvette a pecséteket, azokat akkori titkárának, 
Györgynek adta át. Az ő tehermentesítésére egy másik titkárt, Thurzó Zsig-
mondot nevezett ki Ulászló, akinek titkári tevékenysége a századfordulótól 
mutatható ki.101 Végül Ulászló 1503. február 2-án Szatmári Györgyöt nevezte 
ki titkos kancellárrá és átadta neki a nagy- és a titkospecsétet.102 

A szakirodalom előbbiekben felidézett eredményei szerint tehát a vizsgált 
időszak (1501. aug.-1502. ápr.) alatt a kancelláriára vonatkozóan a következő 
kép bontakozik ki: Bakóc Tamás a fő- és a titkoskancellár, aki őrzi és kezeli a ki-
rályi nagy- és titkospecsétet, s rávezeti az oklevelekre a commissio propria do-
mini regis kancelláriai jegyzetet, illetve a keze által kelnek a privilégiumok.103 

Szatmári György váradi püspök az egyik, Thurzó Zsigmond szerémi választott 
püspök, majd fehérvári prépost a másik királyi titkár, akik közül csak az utóbbi 
nevével találkozunk a relation jegyzetekben. 

Ulászló királynak a mondott kilenc hónap alatt kiadott — eredetiben fenn-
maradt — oklevelein 28 esetben commissio propria domini regis, két esetben 
manu propria,104 egyszer commissio propria regie maiestatis105 és további 8 
esetben (összesen 11106) relation jegyzet van. A commission okleveleken lévő 
kancelláriai jegyzet írásképe alapján három kéz különíthető el. 

Az egyik — amelyet nevezzünk egyelőre „A" kéznek — összesen 24 oklevé-
len107 a következőképpen írta a jegyzetet: 

A másik — amelyet nevezzünk „B" kéznek — összesen 4 oklevélen108 így írta: 

98 Szilágyi L.: Kancellária i. m. 47. 
99 Bónis Gy.: Jogtudó értelmiség i. m. 310. 

100 Szilágyi L.: Kancellária i. m. 48. - Pályájára 1. Tóth-Szabó P.: Szatmári i. m. 33-40. (meg-
jegyzem, a 49. oldalon jelzet nélkül hivatkozott, 1501. dec. 20-i levél, amelyben váradi püspöknek 
mondják, nem található meg). 

101 Szilágyi L.: Kancellária i. m. 47., Bónis Gy.: Jogtudó értelmiség i. m. 312. 
102 Bónis Gy.: Jogtudó értelmiség i. m. 312. - Tóth-Szabó Pál szerint már 1499-től ő volt a kan-

cellár (Tóth-Szabó P: Szatmári i. m. 40.), adatának forrását azonban nem közölte. 
103 Szilágyi L.: Kancellária i. m. 50. (45. sz. jegyz.), vö. DF 280 056. (Privilégium, Bakóc Tamás 

datum per manusával és Thurzó Zsigmond titkár relatiojával. Nagyszombat, 1502. jan. 8.) 
104 DF 238 523.; DF 286 067. (cseh nyelvű oklevél). 
105 ß p 260 466. (az oklevelet a prágai kancellária állította ki). 
106 Ezek közül a DL 21 071. sz. oklevél másolatban maradt fenn. Az 1502. febr. 20-án Prágában ki-

bocsátott csak forráskiadványból ismert, 1. alább. A DF 288 485 szintén a cseh kancellária kiadványa. 
107 DL 21 065., 21 070., 21 074., 33 827., 46 574., 46 580., 56 324., 68 474., 71 307., 84 009., DF 

204 090-204 091., 207 996., 208 006., 216 538., 229 201., 235 007., 240 957, 240 960, 245 567, 245 
572, 247 095, 256 961, 268 160. 

108 DL 21 084, 86 721, 88 868, 95 444. 



A harmadik — amelyet nevezzünk „C" kéznek — mindössze egy, Prágá-
ban kelt levélen található meg, s a pecsétje és az oklevél helyesírása (pl. Czar-
kan) alapján is a cseh kancellária lehetett a kibocsájtója:109 

A „B" kéz írásával két relation oklevelet adtak ki:111 

Végül még egy szempontot kell figyelembe vennünk, még pedig azt, hogy 
milyen pecsétet találunk az előbb felsorolt okleveleken? Nos, az „A" kéz által 
commissios, illetve relatios jegyzettel ellátott okleveleken a titkospecsétet, míg 
a „B" kéz oklevelein rendre a gyűrűspecsétet találjuk. Két esetben, még pedig 
két, Prágában 1502. március 28-án azonos ügyben kelt levélre a gyűrűspecsétet 
nyomtak és az „A" kéz által írt commissios jegyzet szerepel.112 Nézzük meg, 
hogy különbséget tudunk-e tenni a pecsétek „tartózkodási helyei" alapján? 
A gyűrűspecsétek itineráriuma 
1501. aug. 31.: Tolna 
szept. 12.: Tolna 
okt. 15.: Esztergom 
dec. 31.: Esztergom 
1502. jan. 2.: Esztergom 
márc. 28.: Prága 
ápr. 17.: Galgóc 

A titkospecsét itineráriuma 
1501. aug. 1-14.: Buda 
szept. 10-18.: Tolna 
okt. 1.: Somogyvár 
okt. 6.: Veszprém 
okt. 21-dec. 29.: Buda 
1502. jan. 8.: Nagyszombat 
febr. 6-márc. 6.: Prága 
ápr. 20.: Esztergom 
ápr. 24-től: Buda 

109 DF 260 466. 
110 DL 21 064., 21 077, 29 901, 101 797, DF 259 245, 280 056. (ez utóbbi a már idézett privi-

légium Bakóc datum per manusával!). 
111 DL 26 660, 63 482. 
112 DF 216 538, 229 201. 

Vegyük szemügyre más oldalról is a kérdést. Az „A" kéz írásával hat 
relation oklevelet találunk:110 



Mindezekből jól látható, hogy mind a titkos, mind a gyűrűspecsét együtt 
mozgott a királlyal. Mielőtt tovább lépnénk, ideje figyelmünket Bakóc Tamás 
felé fordítani. A fő- és titkos kancellárnak e kilenc hónapból négy Esztergom 
vári (ok)levele maradt fenn, amely közül kettő eredeti és ráadásul missilis.113 A 
négy kiadvány időbeli eloszlása meglehetősen szerencsésnek mondható. Az első 
oklevélben, amely 1501. október 31-én kelt, Tordai Salatielnek adta a zólyomi 
főesperességet és a hozzákapcsolódó javadalmakat.114 1502. február 4-én Filep 
László nemeshez írt levelet keresztűri jobbágyainak Zsarnócán történt megvá-
molása ügyében.115 Március 7-én a pozsonyi káptalannál mentette ki kanonok-
társukat, Szécsényi Miklós mestert, mivel az az ő szolgálatában tevékenyke-
dik.116 Végül március 17-i levelében Szatmári Györgyöt értesítette Hayder Ven-
cel prágai kanonok, budweisi plébános római kűriában bekövetkezett haláláról, 
s az Este-i bíboros kéréséről ez ügyben.117 Ha ezeket a biztos keltezési helyeket 
összevetjük a commissio propria kancelláriai jegyzettel rendelkező oklevelek-
kel, akkor azt látjuk, hogy amíg Bakóc Esztergomból keltez,118 addig a kancellá-
riai jegyzettel rendelkező oklevelek Prágában keltek. Ráadásul e jegyzeteket 
ugyanaz a kéz írta, mint amelyik a Nagyszombatban, 1502. január 8-án kelt 
Bakóc Tamás datum per manus-ával ellátott privilégium119 relation (Thurzó 
Zsigmond) jegyzetét írta. Ebből viszont — szigorúan e kilenc hónapra vonat-
koztatva — három következtetés adódik: 1) az „A" kéz írása nem Bakóc Tamá-
sé; 2) a i^elatios jegyzetek egy részét — amelyek az „A" kézhez köthetők — biz-
tosan nem ő írta az oklevelekre; 3) a királyi pecsétek közül a titkos- és a gyűrűs-
pecsét nem Bakóc Tamásnál volt. 

Végül még egy feladat maradt, meghatározni, hogy kik írták az oklevelekre a 
commission és relation jegyzeteket. Kézenfekvő megoldásnak az látszik, ha a két 
királyi titkártól keresünk saját kezű aláírást. Szerencsére mindkettőtől maradt 
fenn e kritériumnak megfelelő levél vagy szövegrészlet. Szatmári György 1505. jú-
lius 23-án120 alábbi módon írta alá nevét Rozgonyi Istvánhoz szóló levelén: 

Thurzó Zsigmondtól — ellentétben Szatmári Györggyel — több ilyen jelle-
gű forrás is rendelkezésünkre áll. Az 1501. szeptember 5-én Tolnán kelt oklevél 
hátlapi feljegyzését így írta alá:121 

113 DL 21 090, DF 228 401. 
114 DF 277 670. 
115 DL 21 090. (a MOL Adatbázisa ismeretlenként tünteti fel a levélírót). 
ne J3P 228 401. (a levélen gyűrűspecsét, amelyen nyolc szögletű mezőben kerek talpú pajzsban 

kivehetetlen ábrázolás, körülötte szöveggel). 
117 DF 289 023. (másolat.) 
118 Bakóc Tamás kézírását 1. Fraknói V.: Bakóc i. m. 144. 
119 DF 280 056. 
120 DL 25 445, 1. még a manu propria^al ellátott aláírását (Tóth-Szabó R: Szatmári i. m. 70.). 
121 DL 21 068. 



Ha a fentebbi két személy kézírását összehasonlítjuk a kancelláriai jegy-
zeteket író két kéz írásával, akkor nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy az 
„A" kéz írása Szatmári György, míg a „B" kéz írása Thurzó Zsigmond személyé-
hez köthető. Azaz a királyi oklevélkiadást e kilenc hónapban Szatmári György 
felügyelte, s valószínűleg mind a titkos-, mind a gyűrűspecsét nála volt. (A Prá-
gában kelt gyűrűspecsétes okleveleken is az ő kézírása szerepel, illetve a király 
külföldi tartózkodása alatt egyetlen oklevelet sem bocsátottak ki nevében Ma-
gyarországon, azaz a használatban lévő pecsétek egyike sem volt itthon!) A 
kancelláriai jegyzetek tanűsága szerint — Szilágyi Lóránd véleményével123 egy-
behangzóan — megállapítható: Szatmári munkáját Thurzó Zsigmond segítette 
a király közvetlen környezetében. 

1501. augusztus és 1502. április között 
II. Ulászló király és a személynökök 

tartózkodási helyei 

122 DF 270 886. 
123 Szilágyi L.: Kancellária i. m. 47. 
124 DL 21 064. (titkospecsét [a továbbiakban: tp.]; Reláció reverendi domini Sigismundi Thur-

zó, electi Sirmiensis, secretarii regie maiestatis). 
125 DF 224 289. (Lecta, vizsgálati). 
126 DL 21 065. (tp.; Commissio propria domini regis). 
127 DL 46 558. (Lecta). 
128 DL 56 325-56 327. (vizsgálati), 99 211. (iktatólevél). 
129 Documente privitóare la istoria Románilor. 1358-1600. Acte §i serisori din arhivele ora§elor 

ardelene (BistriÇa, Bra§ov, Sibiu) publicate dupá copiile Academiei Románé de Nicolae Iorga. Part. 
I. 1358-1600. Bucure§ti 1911. XV/1. 156. (= DF 245 567. tp.; Commissio propria domini regis.; leve-
le Szeben városához a török hírek ügyében); DL 25 216. (vásártartási adomány). 

130 DL 56 329. (vizsgálati), DF 224 269. (királyi védelem). 

Váradi püspöksége idejéből több aláírását is bemutathatjuk, így 1506. au-
gusztus 4-én:122 

aug. 1. Buda124 

aug. 2. Buda125 

aug. 4. Buda126 

aug. 7. Buda127 

aug. 11. Buda128 

aug. 12. Buda129 aug. 12. Buda130 



aug. 14. 
aug. 17. 

[aug. 22. 

aug. 31. 

szept. 5. 

szept. 10. 
szept. 12. 

szept. 16. 
szept. 18. 
szept. 19. 
[szept. 24. 
okt. 1. 
okt. 6. 

Buda131 

Buda133 

BudaF5 

Tolna138 

Tolna140 

Tolna142 

Tolna144 

Tolnai tábor146 

Tolna147 

Tolna148 

Pécs]149 

Somogyvár150 

Veszprém151 

aug. 14. 

aug. 19. 

aug. 23. 
aug. 30. 

szept. 4. 

szept. 6. 
szept. 10. 

szept. 14 

Buda132 

Buda134 

Buda136 

Tolna137 

Tolna139 

Tolna141 

Tolna143 

Tolna145 

131 DL 56 324. (tp.; Commissio propria domini regis). 
132 DF 225 878. (lecta per magistrum Franciscum de Marocha). 
133 DL 102 868. (Coram magistro Francisco de Marocha). 
134 DL 56 328. (vizsgálati). 
135 Divéky A.: Számadás 16, Szemelvények 15. 
136 DL 24 780. (az oklevelet az országbíró pecsétjével erősítették meg). 
137 DL 66 362. (oklevél előkerestető parancs). 
138 DL 88 868. (gyűrűspecsét [a továbbiakban: gyp.]; Commissio propria domini regis). 
139 DL 66 364-66 365. (vizsgálati). 
140 DL 21 068. (a hátlapon Thurzó Zsigmond fehérvári prépost és királyi titkár feljegyzése az 

ügyről). 
141 DL 21 069. (vizsgálati), 95 441., DF 266 838. (= A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevél-

tára 1254-1526. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Kőfalvi Tamás. Szeged 2006. [a továb-
biakban: Pécsvárad] 425. [874. sz.]; iktatólevél). 

142 DL 21 070. (tp.; Commissio propria domini regis), részleges kiadását 1. Kovachich, M. G.: 
Supplementum II. 300.; DL 21 071. (Relatio Marci Mislenovicz de Kamicsacz cubicularii regie 
maiestatis). 

143 Dp 265 839. (= Pécsvárad 425. [873. sz.]; hitbér és hozomány kiadására felszólító parancs). 
144 DL 26 660. (gyp.; Relatio Moissis de Bwzla magistri curie regie maiestatis). 
145 DL 46 563. (Coram magistro Johanne de Ellyewelgh prothonotario), ennek iktatóparancsát 

1. DL 58 217. 
146 Wenzel G. : Ulászló házasélete i. m. 728, Kropf L.: Anna i. m. 698.; E. Kovács P: 1502-es 

szövetség i. m. 52. 
147 DL 21 074. (tp.; Commissio propria domini regis). 
148 Oklevélmásolatok I. 218. (927. sz.). 
149 Pannonhalmi rendt. III. 574. (= DF 207 995.; Marianus de Bartholomis de Perusio pápai 

követ, ügyhallgató levele Ferenc győri püspökhöz a közte és a pannonhalmi apátság között folyó 
perben). A helyszín mindenképpen szokatlan, esetleges magyarázatot a királyi udvar jelenléte ad-
hat. L. bővebben fentebb. 

150 Dp 247 095. (tp.; Commissio propria domini regis.; levele Brassóhoz, hogy küldjenek pénzt 
febr. 2-ra Tomori Pál erdélyi sókamara ispánnak). 

151 DF 207 996, HO II. 382. (= DF 208 006.). Mindkettő tp.; Commissio propria domini regis. 



Okt. 8. 
okt. 9. 
okt. 15. 

Székesfehérvár152 

Székesfehérvár153 

Esztergom154 

okt. 19. Buda155 

[okt. 20. 
okt. 21. 
okt. 22. 
okt. 23. 
okt. 28. 

Buda]156 

Buda157 

Buda158 

Buda159 

Buda160 okt. 28. 
okt. 29. 

Buda161 

Buda162 

nov. 1. Buda163 

nov. 11. 
nov. 19. 
nov. 26. 

Buda164 

Buda165 

Buda166 

152 DL 56 333. (tartalmi átírás). 
153 Qjr 282 466. (Commissio propria domini regis; Ulászló király levele „venerabili Stephano 

suffraganeo Zagrabiensi et archidiacono de Zynche, fídeli nobis dilecto! Venerabiiis Fidelis nobis 
dilectis, quoniam nos consignantes quam gravia onera omnia capitula huius regni in presenti 
exercituacioni et expedicione contra Thurcos atque alias expediciones et necessitates eiusdem regni 
continue habent et supp[or]tant, nolentes illa dupplici vel eciam tripplici onere gravare, quo eciam 
comodius servire atque divina officia peragere et se sustentare valeant, eadem et inter alia illud 
quoque capitulum Chasmensis simulcum prebendariis eiusdem capituli et tribus in hospitali de-
servientibus a solucione decimarum per reverendissimum dominum legatum nomine sanctissimi 
domini nostri super ipsos impositarum et nobis exolvi debendaram supportavimus et supportatum 
reliquimus, immo relinquimus per présentes. Quare fidelitati tue harum serie flrmissime precipiendo 
committimus et mandamus, quatinus de dominis capitularibus et prebendariis dicti capituli Chas-
mensis eiuscemodi décimas nequaquam exigere sew exigi facere, sed easdem a solucione earundem 
liberos omnino et expedites dimittere et dimitti facere modis omnibus debeas et tenearis et aliud 
nullatenus facere presummas. Présentes pro tua superinde reservandas expedicioni"). 

154 DL 86 721. (gyp.; Commissio propria domini regis.; Levele Tótsolymosi Tárcái János mára-
marosi sókamara ispánhoz meg alispánjaihoz és officiálisaihoz Dolhai Péter aulicus panasza ügyé-
ben), regesztáját 1. A római szent birodalmi széki gróf Teleki család gyömrői levéltára. írta és össze-
állította Iványi Béla. Szeged 1931. 189. [415. sz.]). 

155 DF 251 282. 
156 Divéky A.: Számadás 16, 132, Szemelvények 15. 
157 QF 245 572. (tp.; Commissio propria domini regis.; levele Szebenhez, hogy küldjenek pénzt 

febr. 2-ra Tomori Pál erdélyi sókamara ispánnak). 
158 Bándi Zsuzsanna: A szakácsi pálos kolostor középkori oklevelei. Somogy Megye Múltjából 

17. (1986) 62, 91. sz. (= DL 21 077. tp.; Reláció reverendi Sigismundi Thurzó prepositi Albensis, 
secretarh regie maiestatis). 

159 DF 286 067. (Manu propria; cseh nyelvű levél.), DF 235 431, 279 996, 280 539. (levele a 
bányakamara mesterekhez). 

160 DL 71 307. (tp.; Commissio propria domini regis.; Regestrata folio CCCXVL, anno 1501.). 
161 DL 105 073, DF 262 742. (átírását 1. DF 229 193.; iktatóparancsok). 
162 DL 93 697. (Lecta per magistrum Ladislaum). 
163 Sopron város 1/6. 196. (= DF 204 090.; tp.; Commissio propria domini regis); DL 22 541. 

(Ulászló király parancslevele Bakóc Tamás főkancellárhoz, a nádorhoz, az országbíróhoz meg ítélőmes-
tereikhez. Mivel Kanizsai György nándorfehérvári bán „de commissione et voluntate nostra circa 
defensionem et conservacionem eiusdem castri" tartózkodik, s így pereiben nem tud megjelenni, ezért, 
amíg királyi szolgálatban ügyködik, minden perét halasszák el. Átírta Fejér megye hatósága.). 

164 DF 274 185. (iktatóparancs). 
165 D F 274 991. (iktatóparancs). 
166 DL 26 077. (iktatóparancs). 



nov. 27. 
dec. 1. 

Buda167 

Buda168 

dec. 3. 
dec. 5. 

Buda169 

Buda170 

dec. 13. 
dec. 15. 
dec. 21. 
dec. 24. 
dec. 29. 
dec. 31. 

Buda172 

Buda174 

Buda175 

Budai76 

Buda177 

dec. 6. 
dec. 13. 

Buda171 

Buda173 

Esztergom178 

1502. 
jan. 2. 
jan. 8. 

Esztergom179 

Nagyszombat180 

167 DL 49 521. (iktatóparancs). 
168 D F 275 350. (tp.; Lecta.; iktatóparancs). 
169 DL 48 346. (királyi jog adományozása). 
170 DL 29 901. (tp. ; Reláció reverendi domini Sigismundi Thurzó prepositi Albensis, secretarii 

regie maiestatis. Az oklevél alján jobbról: S Thurzó. Királyi újadomány); DF 260 854. (Perusio-i de 
Bartholomiis Marianus pápai legátus ügyében kelt általános parancslevele). 

171 DL 22 542. (vizsgálati); DF 224 260. (tp.; exhibitoria; átírásait 1. DL 67 162-67 163.); DL 67 
870. és 94 297. (iktatóparancsok). 

172 DF 238 523. (Ulászló megerősíti Bakóc Tamás szabad végrendelkezési jogát, „quas ad 
cautelam et maiorem fidem manus nostre subscripcione munivimus"; tp.; a szöveg alatt balról: 
Wladislaus rex / manu propria scripsit.) Átírásait 1. DL 21 082., DF 238 524., 238 529.; DF 259 245. 
(adománylevél Podmanicki János kamarásnak, tp.; Reláció reverendi domini Sigismundi Thurzó 
prepositi Albensis, secretarii regie maiestatis. A hátlapon: Regestrata folio CCCXX, anno 1501.). 

173 j)F 255 955. (oklevél előkerestető. Az oklevél jobb alsó sarkában: S Thurzó), átírásait 1. DF 
233 496-233 497., másolatát 1. DF 286 775. 

1 / 4 DL 33 827. (tp.; Commissio propria domini regis); Iura regni I. 251. ([dec. 17-i kelettel] = 
DF 268 160. tp.; Commissio propria domini regis; alsó sarkában: S Thurzó). 

175 DF 206 514. (tp.; Lecta; adomány és iktatóparancs). 
176 Sopron város 1/6. 198. (= DF 204 091.), DF 235 007., 240 957. (= Inventár Bratislavy II. 

10. [4231. sz.]) Mindhárom tp.; Commissio propria domini regis. 
177 Jajca 156. (= DL 101 797.; tp.; Reláció domini Moysis Bwzlay magistri curie regie maiestatis; 

Ulászló király levele Somogy megye hatóságához és universitas-ához: „Ex quo iam nos banatum 
nostrum de Jaycza fideli nostro egregio Balthasari de Bathyan contulimus, ideo omnes illas gentes 
suas, quas ipse iuxta ordinacionem regnicolarum nostrorum racione bonorum suorum in illo comi-
tatu habitorum pro regni defensione tenere et alere habet et racione quorum eciam idem in medium 
eiusdem comitatus vestri de suis iobagionibus peccunias [!] exercituales hactenus dedit, eidem Bal-
thasari Bathyany bano nostro de dicta Jaycza pro eiusdem custodia et defensione ac tu tela ad idem 
Castrum nostrum deputavimus, ipsi solique huiusmodi bonorum suorum gentes tenere et conservare 
commisimus". Ezért megparancsolja nekik, hogy a hadakozó pénz ügyében ne háborgassák, mivel a 
bán Somogy megyei birtokairól szedendő adót a mondott vár fenntartására fordítja.). 

178 Justh 577. sz. (= DL 63 482.; gyp.; Reláció Johannis Podmaniczky cubicularii regie maie-
statis). - Borsa Iván az oklevél kiadásakor a karácsonyi évkezdetet valószínűsítette, azonban mivel 
az oklevél gyűrűspecséttel volt megerősítve, s Ulászló ekkortájt biztosan járt Esztergomban, így az 
1501. évi dátum mellett foglalok állást. 

179 DL 21 084. (gyp.; Commissio propria domini regis). 
180 Dp 280 056. (tp.; Datum per manus [...] Thome cardinalis; Reláció reverendi domini 

Sigismundi Thurzó prepositi Albensis, secretarii regie maiestatis; hátlapján: Regestrata folio CCCXXIIII, 
anno 15[..]). 



jan. 9. Szenic181 

febr. 6. Prága182 

febr. 20. Prága183 

márc. 6. Prága184 

márc. 17. Prága185 

márc. 18. Prága186 

márc. 28. Prága187 

márc. 29. Prága188 

ápr. 16. Csejte189 

ápr. 17. Galgóc190 

ápr. 20. Esztergom 

181 DL 73 169. - Az adatot Neumann Tibor lekötelező szívessége révén ismerhettem meg. 
182 £)p 260 466. (Commissio propria regie maiestatis; a király levele Sárkány Ambrus pozsonyi 

ispánhoz. Aulicusának, Anderl Andrásnak adjon át 100 forintot, hogy embereivel minél hamarabb 
Erdélybe mehessen); Szerbia 301. (= DL 46 574.; tp.; Commissio propria domini regis). 

183 Metodëj Zemek - Adolf Turek: Regesta listin z Lichtenstenského archivu ve Vaduzu z let 
1173-1526. Sborník archivních prací 33. (1983) 197, 507. sz. (Ad relacionem magnifici domini 
Joannis de Selengergk [!] supremi cancellarii regni Boemie). 

184 DL 84 009. (tp.: „secreto sigillo nostro, quo ut rex Hungarie utimur, communiri fecimus"; 
Commissio propria domini regis), iktatóparancsait 1. DL 84 014-84 016. 

185 Gábor Gy.: A kormányzói méltóság i. m. 97. (= DL 46 580, Szerbia 302, Alsószlavónia 
258.; Commissio propria domini regis; a király levele Battyányi Boldizsár jajcai bánhoz); DL 102 
870, DF 273 642. (tp.; Lecta.) - A két utóbbi adatot Neumann Tibor lekötelező szívessége révén is-
merhettem meg. 

186 Die Regesten oder die chronologischen Verzeichnisse der Urkunden in den Archiven zu 
Iglau, Trebitsch, Triesch, Gross-Bitesch, Gross-Meseritsch und Pirnitz, sammt den noch unge-
druckten Briefen Kaiser Ferdinand den Zweiten, Albrechts v. Waldstein und Romboalds Grafen 
Collalto. Herausgegeben R Ritter v. Chlumecky. Brünn 1856. 108. (25. sz.). 

187 DL 36 569.; DF 216 538, 229 201. (a két utóbbin: gyp.; Commissio propria domini regis; 
pénzre van szüksége a várak védelmére, ezért küldjék azt Bornemissza János kezéhez). 

188 j )p 288 485. (Ad relacionem domini Czenlonis de Clingsstein procuratoris). 
189 273 348. - Az adatot Neumann Tibor lekötelező szívessége révén ismerhettem meg. 
190 DL 95 444. (gyp.; Commissio propria domini regis). - Az adatot Neumann Tibor lekötelező 

szívessége révén ismerhettem meg. 
191 DF 240 960. (tp.; Commissio propria domini regis.; Ulászló király levele Sárkány Ambrus 

pozsonyi ispánhoz, amely szerint a pozsonyi polgároktól megtudta, „qualiter ipsi his diebus in ab-
sencia videlicet nostra extra hoc regnum ad instanciam et requisicionem magnifici Benes de Eberstorf 
marescalci domini regis Romanorum istic in medio eorum quendam adolescentem, qui ipsum ma-
rescalcum infamasset et honori suo derogasset, pro debito eorum tanquam iusticie et equitatis ad-
ministratores detinuissent, quem quidem adolescentem nunc in hominem tuum esse et ad te per-
tinuisse diceres. Cum tarnen ipsi cives eundem hominem liberum credidissent et non secus, quam 
hominem liberum atque domino carente detinuissent, preterea dicunt nobis iidem cives, qualiter 
quosdam septem equos cuiusdam concivis eorum puta Thome Ebersperger, qui ipsos in liberis nundinis 
eiusdem civitatis nostre vendere, ut moris est, intendebat, nomine nostro arestasses et eidem vendere 
in hoc regno non permitteres et quia nos nolentes ipsum in huiusmodi equorum conservacione et 
nutricione dampnificari negociumque hoc utrumque inter vos melius intelligere et cognoscere volentes, 
annuimus et concessimus eidem, ut ipsos equos intra regnum libéré vendat, cum tarnen causam istam 
revidere voluerimus super obiecta per te respondeat et eisdem civibus commisimus, ut prefatumque 
adolescentem interim ad manus tuas restituant. Fidelitati igitur tue serie presencium firmissime 
mandamus, quatinus prefatum adolescentem ad manus tuas recipere et dicto marescalco ex parte 
huiusmodi diffamationis iudicium et satisfactionem impendere, dictos eciam septem equos prefato civi 
nostro libéré intra regnum vendere permittere debeas, causas autem istas, ut premissum est, post 
istam dietam inter vos revidere sew revideri facere volumus, aliud nulla racione facere audeas!). 



ápr. 22. Buda192 

ápr. 24. Buda193 

ápr. 26. Buda194 

ápr. 28. Buda195 

ápr. '29. Buda196 

192 A Balassa család levéltára 1193-1526. Fekete Nagy Antal kézirata alapján sajtó alá rendez-
te és szerk. Borsa Iván. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 18.) Bp. 
1990. 463. (eredetijét 1. DF 212 486.; tp. és Lecta). - Az adatot Neumann Tibor lekötelező szívessé-
ge révén ismerhettem meg. 

193 Jajca 157. (= DF 256 961.; tp.; [Commissio pro]pria domini regis). 
194 DL 68 474. (tp.; Commissio propria domini regis). 
195 DF 206 688. (Lecta). 
196 DF 259 371, 259 373. (peráttételi parancs). 





FIGYELŐ 

Bálint Csanád 

MAGYAR NÉPTÖREDÉK KAZAKISZTÁNBAN? 

A magyarországi tömegtájékoztatás és a kutatást vezető Bíró András Zsolt 
népszerűsítő előadásai révén a hazai társadalom egy részét most a Kazakisztán-
ban fölfedezni vélt és annak magyar eredetét állítólag genetikai módszerekkel 
igazolt népcsoport kérdése foglalkoztatja, ugyanolyan intenzitással, mint például 
2002-ben Heribert Illignek az „eltüntetett évszázadokéról szóló, vagy néhány éve 
Angela Marcantonionak az etruszk-magyar rokonságot hirdető könyve. Minthogy 
e kazakisztáni kutatás eredményeit egy hazai népszerű folyóirat1 után egy, a gene-
tikában elismert amerikai folyóiratban is közzétették,2 ezért az előbbiről egy turko-
lógus által írt alapos kritika3 után indokolt azzal röviden történeti és történeti ge-
netikai szempontból is foglalkoznunk. 

Bíró András Zsolt és szerzőtársainak cikke egy Kazakisztánban folytatott 
genetikai adatgyűjtésre támaszkodva nemcsak az ott élő madijar nemzetség-
nek4 a magyarokkal való rokonságát feltételezi, de messze vezető végkövetkez-
tetést tesz a finnugor őshaza lokalizálása tárgyában is. Ezek hordereje akkora, 
hogy még külön-külön is — nemhogy együtt tárgyalva — jóval meghaladja 
mindazt, ami egyetlen, 106 fős adatcsoport alapján, akár csak egy ötletként is 
fölvethető. A kutatási téma és cél kijelölésében az a szemléletmód volt a megha-
tározó, ami az első, magyar nyelvű közlésből és a szerzőgárda vezetőjének ma-
gyarországi nyilatkozatai alapján egyértelműen kiderül: ezt az irodalomtudo-
mányban már régóta fölismerték s „orientalizmusnak" hívják.5 Ugyanezt a 
népe eredetével foglalkozó magyar és bulgár régészetre vonatkoztatva „kelet-
preferenciá"-nak neveztem el.6 Ez utóbbit a nemzeti romantikus gondolkodás 
irányítja, s mindkét nép esetében az eredet és az anyagi kul túra kutatásában 

1 Bíró András Zsolt. Tudományos expedíció a kazakisztáni Madjar törzs szállásterületén. Ele-
ink 6. (2007: 2.) 22-31. 

2 András Zsolt Bíró - Andrea Zalán - Antónia Völgyi - Horolma Pamjav : A Y-Chromosomal 
Comparison of the Madjars (Kazakhstan) and the Magyars (Hungary). American Journal of Physical 
Anthropology 139. (3) (2009 July) 305-310. 

3 Baski Imre: Madijar: magyar eredetű néptöredék a kazakoknál? Csodaszarvas 3. (2009) 
189-209. 

4 A szerző „törzs"-ről beszél; a madijarok valójában az argin törzs egyik (al)alnemzetségét al-
kotják, vö. Baski /.: Madijar i. m. 203. (7. sz. jegyz,). 

5 Staud Géza\ Az orientalizmus a magyar romantikában. Bp. 1999.; Gere Zsolt: „Hat gím jőve 
sebpet elébe". (Vörösmarty eposzterve és őstörténeti felfogása a Zalán futását követően). Irodalomtudo-
mányi Közlemények 104. (2000) 454-496. 

6 Csanád Bálint: On „Orient-preference" in archaeological research on the Avars, proto-
Bulgarians and conquering Hungarians. In: Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe 
and Byzantium. Millenium-Studies 5/1. Berlin-New York 2007. 545-562. 



messzemenően a keleti származást és kulturális kötődést hangsúlyozza,7 mi-
közben minden más arra vonatkozó — s a nemzetközi kutatásban általánosan 
elfogadott — elméletet politikai érvekkel hagy figyelmen kívül. 

A cikk mintapéldája annak a triviális módszertani alaptételnek, hogy a 
kérdésfeltevés előre behatárolja — ha nem éppen meghatározza! — az arra ad-
ható választ. Azt sem lehet említetlenül hagyni, hogy a kazakisztáni madijarok 
magyar eredetét feltételezők egyike sem rendelkezett, illetve rendelkezik a tör-
téneti, a turkológiai, a néprajzi vagy bármilyen nyelvészeti képzettségek vala-
melyikével. A fizikai anthropológiai végzettségű Bíró András Zsolt az e problé-
makör szempontjából releváns diszciplínákban való előtanulmányok és jártas-
ság nélkül8 kezdett hozzá a kutatásokhoz a madijarok körében. (A kutatás ge-
netikai részét szakemberek végezték: Pamjav Horolma, Völgyi Antónia és Za-
lán Andrea.) Márpedig mindazon előzmények, amelyek alapján egyáltalán elin-
dult Kazakisztánba, nem állják ki a tudományos kritikát. A fizikai anthro-
pologics Tóth Tibor volt az, aki az 1960-as években a Szovjetunióban elsőként 
szerzett tudomást e népcsoportról, rövid időre9 fölkereste őket, majd az itthon 
tartott útibeszámolójában mindennemű turkológiai és/vagy néprajzi elmélyü-
lés, szakemberekkel való konzultáció és elemzés nélkül, egyszerű bejelentés-
sel10 adott hírt ezekről a „magyarok"-ról: a népnév etimológiáját taglalva egy-
szeriben messzemenő történeti következtetést vont le a magyar nyelv eredeté-
vel és a finnugor őshaza lokalizálásával kapcsolatban.11 (Ugyanígy jár t el, ami-
kor 1968-ban az Üzbegisztánban — több száz kilométerrel távolabb — élő 
„madzar" nép nevét a 'magyar'-ral azonosította, ami nyelvészetileg szintén el-
fogadhatatlan.12) Ötletét annakidején udvarias hallgatás fogadta Magyarorszá-
gon, valójában — politikai okból — még a ténylegesen a szakmájába vágó, fizi-
kai anthropológiai megállapításait sem merték egyértelműen kritizálni a szak-
emberek. Közel négy évtizeddel később (az ismeretlen képzettségű) Benkő Mi-
hály járt a kazakisztáni madijaroknél s azokat kazak kutatók egyetértésével, 
illetve támogatásával egyértelműen a magyarok rokonainak határozta meg;13 

7 A bulgár régészetben ez az utóbbi időben —- nyilván a tudományos módszerek fokozódó ter-
jedése következtében — igen háttérbe szorult. 

8 A magyar nyelvű közlésben azt írja magáról, hogy tíz éve foglalkozik intenzíven a magyarság 
származásának és ethnogenezisének kutatásával {Bíró A. Zs.: Tudományos expedíció i. m. 22.), ami-
nek azonban eddig releváns fórumokon nem adta jelét. 

9 A szovjet hatóságok ugyanis kiutasították arról a területről. 
10 „...a [Kazak — B. Cs.] köztársaság kusztanaji területén egy magyar csoport él", 1. Tóth Ti-

bor: Tanulmányúton a Szovjetunióban. (Ujfalvy Károly nyomában). Anthropológiai Közlemények 10. 
(1966) 139-143. (az idézet: 140.). 

11 E tevékenységéről Benkő Mihály is kritikusan nyilatkozik, 1. Benkő Mihály - Babakumar 
Kinayat: Keleti magyar néptöredékek a kazak törzsszövetségekben. Eleink 3. (2004: 2.) 9. 

12 Baski /.: Madijar i. m. 205. (48. sz. jegyz.). 
13 Benkő M. - Babakumar K.: Néptöredékek i. m. — Mindazoknak, akik úgy gondolnák, hogy 

egy kazak (vagy bármely más, keleti származású) kutató közreműködése eleve hitelessé tehet egy 
munkát, azt a történetet idézem föl, amelyik a turkológusok körében világszerte ismert. Vilhelm 
Bartold, a turkológia egyik klasszikus alakja mondta egy kazak kollégájának, aki egy vitájuk során 
arra hivatkozott, hogy ő a születése óta bírja a török nyelveket: „nem minden hal ichtyológus". En-
nek fölidézéséhez az a — bizonyos hazai körökben — felfokozott fogadtatás ad aktualitást, ami egy 
belső-mongóliai kutatónak a hunokról írt könyvét kíséri (Ucsiraltu: A hun nyelv szavai. Bp. 2008.). A 
mongolista és a kínai nyelvtörténetben igen jártas Kara György „szomorúan" mutatott rá a könyv-



az általa elkövetett nyelvészeti és módszertani hibák itt felsorolhatatlanok.14 

Az még nyelvészeti képzettség nélkül is tudható: az adott nyelv fonetikájának 
és hangtörténetének ismerete nélkül, pusztán a laikus fül számára egybecsengő 
népnevek alapján nem szabad történeti következtetéseket tenni. Könnyű belátni: 
az sem tekinthető tudományos szempontnak, hogy a helyi Megyei Elektromos Vál-
lalat vezérigazgatója és a nomád madijarok messzemenően támogatták a Bíró 
András Zsolt vezette expedíció munkáját , miként az sem, hogy az utóbbiak 
„szinte mint egy távolról most hazatérő rég nem látott rokont"15 fogadták őket. 

A turkológus Baski Imre egy minden részletre kiterjedő elemző cikkben 
mutat ta ki, hogy Bíró András Zsolt és munkatársainak történeti következteté-
se a szóban forgó törzsnév/népnév eredete és használata szempontjából megala-
pozatlan. Külön kritikai értékelést adott a madijar oknak azon mondájáról, 
amelyik az őseiktől Nyugat felé elvándorolt rokonokról szól, s amit Bíró András 
Zsolt és szerzőtársai a magyarok eredetmondájával hoztak közvetlen kapcsolat-
ba. Igen fontos Baski Imre azon közlése, hogy a madijarok az argin törzs egyik 
(al)nemzetsége, mely törzsszövetség a 16. század végén felbomlott és egyes tag-
jai szétvándoroltak a Balkas tó keleti oldalán a 14. századi őshazájukból — en-
nek következtében élnek ma arginok Kazakisztán déli és északkeleti határvidé-
kén is.16 Rámutatott: a kazakisztáni népcsoport neve helyesen „madijar" (nem 
„madjar"\) és annak a „magyar" népnévvel való hasonlósága csak látszólagos; 
nyelvészetileg szó sem lehet nemhogy azonosságukról, de még rokonságukról 
sem.17 Következésként Bíró András Zsolt eredeti célkitűzése tudományos alap 
nélküli; a madijar nemzetség nevét semmilyen módon sem lehet a magyar ős-
történettel kapcsolatba hozni.18 

Bíró András Zsolt és szerzőtársai azzal indokolták azt, hogy a madijarok-
nál a férfi lakosságot vizsgálták, mert az exogámia miatt ők képezik a népcso-
porton belül az állandó(bb) elemet. Ennek jelentőségét azért nem kell történe-
tileg túlértékelni, mert egyrészt az exogámia Eurázsia-szerte elterjedt gyakor-
lat volt, másrészt — esetleges további téves interpretációkat elkerülendő — fel-
tétlenül meg kellett volna említeniük, hogy egy nézet szerint Közép-Ázsiában 
az Y-haplotípusok általában is egységesebbek.19 Külön, igen fontos tanulságot 
kínál, hogy ez a jelenség a legkülönfélébb régiókban megfigyelhető: a Baltikum-

ben hemzsegő nyelvészeti, történeti és sinológiai hibákra, 1. Kara György. ítélet egy mongol-magyar 
balítéletről. Csodaszarvas 3. (2009) 209-220. 

14 Baski I: Madijar i. m. 204. (30. sz. jegyz.). 
15 Bíró A. Zs.: Tudományos expedíció i. m. 
16 Baski /.: Madijar i. m. 191. (1. sz. kép). 
17 Uo. 197-199. 
18 A népnevek ethnogenetikai relevanciájáról magyarul legutóbb 1. Bálint Csanád: Az ethnosz a 

kora középkorban. (A kutatás lehetőségei és korlátai). Századok 140. (2006) 296-305. (a kérdés to-
vábbi irodalmával). 

19 Francesc Calafell - David Comas - Anna Pérez-Lezaun - Jaume Bertranpetit: Genetics and 
Population History of Central Asia. In: Archaeogenetics: DNA and the population prehistory of 
Europe. Eds. Colin Renfrew, Katie Boyle. (McDonald Institute Monographs) Cambridge 2000. 259-266. 



ban,20 a Balkánon,21 az Azori szigeteken22 és a Közel-Keleten (zsidók és nem-
zsidók között egyaránt)23 szintén előfordul. 

A madijarok genetikai képének reális fölvázolásához módszertanilag az 
lett volna a helyes eljárás, ha a Kazakisztánban szétszóródottan élő valamennyi 
argin nemzetségből gyűjtenek mintát: ez tisztázhatta volna ugyanis, hogy a 
magyaroknál megfigyelt, egyedinek tűnő összetétel valóban ezen (al)nemzet-
ség sajátossága-e, vagy az egész törzsé. Azután következhetett volna további 
történeti szempontok mérlegelése, legelőször is az, hogy a tapasztalt jelenség 
egyedi-e, vagy az adott régióban általánosnak mondható. 

A genetikusok által rendszeresen használt Fst-értékek (azaz az úgyneve-
zett „genetikai távolság") történeti szempontból vitatható relevanciáját illető-
en már korábban kifejeztem a szkepszisemet;24 az általuk kimutatott értékek 
sok esetben történetileg értékelhetetlenek. It t arra a bizarr helyzetre hívom föl 
a figyelmet, hogy meglehet, Bíró András Zsolt genetikus szerzőtársai szerint „A 
Madjar-Magyar genetikai távolság volt a legrövidebb a Madjar népesség távol-
ságai között", csakhogy az általuk fölállított phylogenetikai fának ugyanazon 
ágán vannak még az Észak-Kaukázusban élő, iráni eredetű oszétok, a déli szlá-
vokhoz tartozó bulgárok és a keleti szláv nyelvcsoporthoz tartozó ukránok is.25 

A szerzők maguk rámutat tak: az oszétok a genetikai távolság szempontjából 
nemcsak a magyaroktól nem különböztek lényegesen, de a bulgároktól, törö-
köktől, kurdoktól, tadzsikoktól, görögöktől, ukránoktól, németektől és franci-
áktól sem - e helyzet láttán minden történészben az a kérdés merül föl, hogy 
ezek után vonható-e le a genetikai távolságból bárminemű történeti következ-
tetés?! 

A szerzők nem mutatják be, hogy a „magyarok" esetében milyen adatokra 
támaszkodtak (szerencsére lassan közismertté válik a magyar ethnogenezis 
egyik alapkérdése: „ki/mi a magyar?", azaz — a szociológiában, politológiában, 

20 Liana Pliss - Kristiina Tambets - Eua-Liis Loogväli - N. Pronina - M. Lazdins - Astrida 
Krumina - Viesturs Baumanis - R. Villems-. Mitochondrial DNA Portrait of Latvians: Towards the 
Understanding of the Genetic Structure of Baltic-Speaking Populations. Annals of Human Genetics 
70. (2006) 439-458. 

21 Elena Bosch - Francesc Calafell - Anna González-Neira - C. Flaiz - Eva Mateu - H.-G. 
Scheil - W. Huckenbeck - L. Efremovska -1. Mikerezi - N. Xirotiris - C. Grasa - H. Schmidt - David 
Comas-. Paternal and maternal lineages in the Balkans show a homogenous landscape over linguistic 
barriers, except for the isolated Aromuns. Annals of Human Genetics 70. (2006) 459-487. (különö-
sen: 468., Fig. 5.). 

22 Rafael Montiel - Conceiçào Bettencourt - C. Silva - Cristina Santos - Maria J. Prata -
Manuela Lima: Analyzis of Y-Chromosome variability and its comparison with mtDNA variability 
revels different demographic histories between islands in the Azores Archipelago (Portugal). Annals 
of Human Genetics 69. (2005 March) 135-144. 

23 Michael F. Hammer - Alan J. Redd - E. T. Wood - M. J. Bonner - Hamdi Jarjanazi -
Tatiana Karafet - Silvana-Augusta Santachiara-Benerecetti - Arieila Oppenheim - Mark A. Jobling 
- T. Jenkins - H. Ostrer - B. Bonné-Tamir: Jewish and Middle Eastern non-Jewish populations share 
a common pool of Y-chromosome biallelic haplotypes. Proceedings of National Academy of Sciences 
USA 97. (2000) 6769-6774. 

24 Bálint Csanád: A történeti genetika és az eredetkérdés(ek). (A közös kutatás szükségessége 
és lehetőségei). Magyar Tudomány 169. (2008) 1177. 

25 Bíró A. Zs.: Tudományos expedíció i. m. Fig. 2. 



közvélemény-kutatásban stb. mindennapos gyakorlattal egyezően — bemuta-
tandó, hogy honnan, milyen környezetből származnak a minták, és az, hogy 
azokat milyen elvek szerint választották ki26). Azt viszont a statisztikai mód-
szerekkel rendszeresen élő anthropológusoknak különösen kell tudniuk, hogy 
mekkora értéke van annak, ha a „székely" referenciacsoportjukból mindössze 2 
főtől származó adatot vizsgáltak meg. Miért? Nem adtak magyarázatot arra, 
hogy a 106 mintából végül is miért csak 45 minta adatait elemzik a cikkben? Re-
cens minták esetében nem fordulhat elő az, ami az archaikusoknál gyakori (tudni-
illik az, hogy a csontanyag összetétele miatt nem sikerül a haplotípus-megha-
tározás.) 
Ezeknél azonban súlyosabb ellenvetések is akadnak. 

1 Meglehet: a szerzők a 2008-ban megjelent cikkükhöz nem tudták föl-
használni azt az ugyanabban az évben megjelent közleményt, amelyik-
ben magyar eredetű Y-kromoszómák adatait dolgozták fel (a velük 
ugyanazon városban élő genetikusokkal konzultálva könnyen tudomást 
szerezhettek volna róla).27 Ez a magyarok eredetét Közép-Ázsiában ku-
tató csoportnak éppenséggel azért lett volna tanulságos, mert az emlí-
tett genetikusok a magyarság genetikai kutatásában első alkalommal 
különítettek el sikeresen nem modern, hanem honfoglalás kori mintá-
kat is. A cikkük megjelenése óta tartott föllépésein, előadásain viszont 
Bíró András Zsoltnak feltétlenül szükséges volna figyelembe vennie az 
utóbb említett cikkben foglalt eredményeket, amiként az e tárgykörben 
közzétett módszertani problémákat is.28 

Csányi Bernadettnek és szerzőtársainak munkája 100 magyarországi és 97 
székelyföldi Y-kromoszóma mintára támaszkodik. Egyértelmű megálla-
pításuk szerint a „magyar" és a „székely" minták más közép-európai és 
balkáni népességekéhez állnak közel, s rendkívül fontos az általuk első 
ízben meghatározott 10-11. századi Y-kromoszóma vizsgálatok egyik ta-
nulsága. Az utóbbiak között ugyanis egy esetben előfordul a Tat C alléi; 
ez Északkelet-Európában és Ázsia északi részén terjedt el, Közép- és 
Belső-Ázsiában pedig nem jellemző. A másik három minta esetében a 
Tat T alléit mutatták ki, ez elsősorban Nyugat- és Dél-Európában ter-
jedt el.29 (Ez az arány azóta 7 : 2-re módosult.30) E helyzet világosan 
megfogalmazva: az eddig vizsgált 10-11. századi magyarországi minták 

26 A magyar őstörténeti célzatú kutatásaink kezdetén a mintavételre kijelölt 250 csontanyagot 
a területi, kronológiai, társadalmi és kulturális szempontokat egyidejű figyelembe vételével válasz-
tottuk ki, 1. Bálint Csanád - Langó Péter: A történeti genetikai módszerrel elemzett, 10-11. századi 
embercsontok kiválasztásának szempontjai. Magyar Tudomány (2008) 1217-1219. 

27 Bernadett Csányi - Erika Bogácsi-Szabó - Gyöngyvér Tömöry - Ágnes Czibula - Katalin 
Priskin - Aranka Csősz - Balázs Mende - Péter Langó - Klára Csete - Attila Zsolnai - Eleanore 
Ketrin Conant - Stephen C. Downes - István Raskó: Y-Chromosome Analysis of Ancient Hungarian 
and Two Modern Hungarian-Speaking Populations from the Carpathian Basin. Annals of Human 
Genetics 72. (Pt 4) (2008 July) 519-534. 

28 Balázs Gusztáv Mende: Possibilities and Limitations in the Archaeogenetic Analysis of Ancient 
Human Remains. Archeometriai Műhely 2006: 1. 31-32.; Bálint Cs.: Ethnosz i. m. 343-346. 

29 Csányi B. et alia: Y-Chromosome i. m. 10. és Csányi Bernadett szíves szóbeli közlése. 
30 Csányi Bernadett szíves szóbeli közlése, amelyért köszönetet mondok. 



Y-kromoszóma Tat markerét figyelve 2 esetben Eurázsia északi részén 
előforduló, 5 esetben pedig nyugat-európai típusú alléi jelenlétét állapí-
tot ták meg. 

2 Közvetetten hasonlót mutat Bíró András Zsolt 3 genetikus szerzőtársá-
nak egy — szintén 2009-ben megjelent — másik közleménye is, amelyben 
az utóbbiak a mai magyar népesség köréből vett mintáknál szintén az 
Y-kromoszómát vizsgálták. Ebben Völgyi Antónia, Zalán Andrea, Szvet-
nik Enikő és Horolma Pamjav — a kazakisztáni adatokat egyáltalán nem 
említve — azt állapította meg, hogy a magyar népesség — néhány balká-
nival együtt — a kelet-európai klaszterbe tartozik.31 Érthetetlen, hogy a 
madijar minták történeti értékelése során ezt miért nem említették? 

3 Vannak viszont közlemények, melyeknek mellőzése nem magyarázható 
a cikkük írásához túlságosan közeli időben történt megjelenésével. Ezek 
egyike két okból is a legszorosabban kapcsolódik a most tárgyaltakhoz. 
Az egyik legnevesebb genetikus vezette kutatócsoport mai magyaroktól 
vett mintákat dolgozott fel, méghozzá az Y-kromoszómát vizsgálva32 - e 
munka mellőzésére aligha van magyarázat. Jóllehet Ornella Semino és 
társainak történeti látásmódját és módszerét erősen vitathatónak tar-
tom, a cikk genetikai részéből mégiscsak figyelemre méltó, hogy az álta-
luk feldolgozott 100 db körüli mtDNS minta között mindössze két eset-
ben lehetett kimutatni ázsiai haplocsoportok jelenlétét s hogy az 50 db 
Y-chromoszóma minta között nem fordult elő (egy bizonyos) ázsiai tí-
pus. Természetesen előfordulhatnak más ázsiai chromoszóma típusok -
kutatnivaló van még bőven! - , de ezt a kutatást semmiképpen sem lehet 
figyelmen kívül hagyni. Egy másik, a mai magyarok genetikai összetéte-
lével foglalkozó cikket sem használt Bíró András Zsolt és a szerzőtársai; 
abban ugyan mai magyar mtDNS mintákat és azok európai kapcsolatait 
vizsgált Nádasi Edit és csoportja, de az általuk észlelt szerény ázsiai kap-
csolatra33 a most tárgyalt írás szerzői fölfigyelhettek volna. Mások mellőzé-
sét pedig azért kifogásolhatjuk, mert ha már a kazakisztáni kutatások 
alapján érintették a finnugor kapcsolat kérdését, akkor Carmela Gugliel-
mino és szerzőtársainak,34 valamint Päivi Lahermo és szerzőtársainak35 a 

31 Antónia Völgyi - Andrea Zalán - Enikő Szvetnik - Horolma Pamjav. Hungarian Population 
Data for 11 Y-STR and 49 Y-SNP Markers. Forensic Science International: Genetics (2009) Mar; 
3(2):e27-8. Epub 2008. -Tun 18. 

32 Ornella Semino - Giuseppe Passarino - Lluis Quintana-Murci - Aiping Liu - Judit Béres -
Andreas Czeizel - A. Silvana Santachiara-Benerecetti: MtDNA and Y chromosome polymorphisms in 
Hungary: inferences from the paleolithic, neolithic and Uralic influences ont he modern Hungarian 
gene pool. European Journal of Human Genetics 8. (2000) 339-346. 

33 Edit Nádasi - Péter Gyűrűs - Márta Czakó - Judit Bene - Szabolcs Kosztolányi - Szilárd Faze-
kas - Pál Dömös - Béla Melegh\ Comparison of mtDNA haplogroups in Hungarians with four other 
European populations: a small incidence of descents with Asian origin. Acta Biologica Hungarica 58 (2) 
(2007) 245-256. 

34 Carmela R. Guglielmino - Alberto Piazza - Paolo Menozzi - Luigi Luca Cavalli-Sforza: 
Uralic genes in Europe. American Journal of Physical Anthropology 83. (1990) 57-68. 

35 Päivi Lahermo - Virpi Laitinen - Pertti Sistonen - Judit Béres - Vemnica Karcagi - Marja-Liisa 
Savontaus: MtDNA polymorphism in the Hungarians: comparison to three other Finno-Ugric speaking 
populations. Hereditas 132. (2000) 35-42. 



magyarok genetikai helyének keresésével foglalkozó közleményei meg-
kerülhetetlenek. Végül pedig noha Tatiana Zerjal és szerzőtársai észak-
európai népességekkel foglalkoztak, a nagyszámű mintára támaszkodó 
Y-chromoszóma kutatásuk a nyugati fmnségre is kiterjedt,36 ezért a köz-
leményük szintén figyelembe veendő a finnugorok legősibb történetéről 
nyilatkozva. 

4 Noha Bíró András Zsolt és szerzőtársai egyértelműen csak az Y-kromo-
szómát vizsgálták, a messze vezető történeti következtetésre való törek-
vésük miatt elengedhetetlenül szükséges lett volna hivatkozniuk, neta-
lán tanulságot levonniuk azon történeti genetikai vizsgálatsorozat ered-
ményeiből, amelyik Közép-Európában elsőként elemzett nagy mennyi-
ségben kora középkori szériát, s amelyik mitochondriális DNS-vizsgála-
tok alapján éppenséggel a honfoglalás és kora Árpád-kori Magyarország 
lakossága összetételéről tudósított első alkalommal.37 Minden vitán felül 
áll: a 10-11. századi magyarság genetikai képéről nyert adatok megke-
rülhetetlenek a magyar nép eredetének genetikai tanulmányozásában. 

Van ezen kívül két sűlyos módszertani szempont is, amely megfontolásra int a 
genetikai adatokból levonható történeti következtetésekkel kapcsolatban: 

1 az egyes ember biológiai lény, de minden embercsoport társadalmi jelen-
ség; az összetételét számos külső behatás alakítja (vándorlás, áttelepí-
tés, háborű, járvány stb.). Ez egy olyan tudományos alaptétel, amihez 
nem lehet a témában mintegy másfélszáz év alatt született, könyvtárnyi 
irodalomból néhány műre hivatkozni, de a történeti következtetéseik te-
kintetében a genetikusok körében is megindult (ön)kritikus szemlélet-
móddal38 ma már feltétlenül számolni kell; 

2 a népek összetétele nemcsak a térben, tájanként változik, de az időben 
is. Hol van a biztosíték arra, hogy a mai magyarságban kimutatható ke-
leti, netán közép-ázsiai genetikai jegyek csakis a honfoglalás előtt kerül-
hettek az őseinkhez, s nem az 1945 tavaszán lezáruló ezeréves történel-
münk során?! 

Befejezésül: annak belátásához nem szükséges minimális turkológiai, fmn-
ugrisztikai stb. jártasság sem, hogy rendkívül elsietett 106 genetikai mintára 
alapozva a finnugor őshaza lokalizálásával több száz éve foglalkozó, igen kiter-
jedt nemzetközi kutatást figyelmen kívül hagyni, és az őshaza helyének új, Kö-

36 Tatiana Zerjal - Lars Beckman - Gunhild Beckman - Aavo-Valdur Mikelsaar - Astrida 
Krumina - Vaidutis Kucinskas - Matthew E. Hurles - Chris Tyler-Smith: Geographical, Linguistic 
ans Cultural Influences on Genetic Diversity: Y-Chromosomal Distribution in Northern European 
Populations. Molecular Biology and Evolution 18. (6) (2001) 1077-1087. 

37 Gyöngyvér Tömöry - Bernadett Csányi - Erika Bogácsi-Szabó - Tibor Kalmár - Ágnes 
Czibula - Aranka Csősz - Katalin Priskin - Balázs Mende - Péter Langó - Stephen C. Downes - Ist-
ván Raskó: Comparison of Maternal Lineage and Biographic Analyses of Ancient and Modern Hun-
garian Populations. American Journal of Physical Anthropology 134. (2007: 3.) 354-368. 

38 Keri A. Brown - Mark Pluciennik: Archaeology and human genetics: lessons for both. 
Antiquity 75. (2001) 101-106.; Evelyne Heyer - Patricia Balaresque - Mark A. Jobling - Lluis 
Quintana-Murci - Raphaelle Chaix - Laure Segurel - Almaz Aldashev - Tanya Hegay: Genetic 
diversity and the emergence of ethnic groups in Central Asia. BMC Genetics 10. (2009) Sep 1;10:49. 



zép-Ázsiába való kijelölésére egy mindössze két oldalas cikkben akár csak cél-
zást is tenni. A Bíró András Zsolt és szerzőtársai által végzett munka a geneti-
ka szempontjából annyiban jelent feltétlen nyereséget, hogy egy újabb népcso-
porttól vett mintákkal gyarapították a közép-ázsiai populációk adatbázisát. 

A Századok olvasói számára még szükséges valamit kimondani. A hazai tö-
megtájékoztatásban és Bíró András Zsolt népszerűsítő előadásaiban, különféle 
kulturális rendezvényeken való föllépésein a szerzők közleményének az Ame-
rican Journal of Physical Anthropology-ban való megjelenése önmagában is 
egyfajta értékjelzőnek állítódott be. Történeti genetikai cikkek tucatjainál ta-
pasztaltam történeti, nyelvészeti, néprajzi kérdésekben nagyfokú tájékozatlan-
ságot;39 a folyóirat-szerkesztők ugyanis kizárólag az adott kutatás során alkal-
mazott genetikai eljárások és módszerek helyességét tart ják szem előtt s termé-
szetesen a nemzetközi kutatásba való beágyazottságot. Az adatbázis gyarapo-
dását minden esetben a tudomány alapvető nyereségének tekintik - csakhogy a 
történeti kérdésekben és főleg a történettudomány módszereiben sokszor ők 
maguk sem rendelkeznek kellő ismerettel. 

39 Néhány példára 1. Bálint Cs.: A történeti genetika i. m. 1176, 1181-1184. 



Langó Péter 

AMIT ELREJT A FÖLD... 
A 10. századi magyarság anyagi kultúrájának régészeti kutatása a Kárpát-medencében. 

L'Harmattan, Budapest 2007. 342 o. 

2007 júniusában, a könyvnapra jelent meg Langó Péter könyve. A szakemberek részéről 
nagy várakozás előzte meg a kötetet, mert egy kutatási periódus lezárását ígérte. A jelen mú előz-
ménye egy nagy terjedelmű, angol nyelvű dolgozat, amelynek szakmai körökben 2004 áprilisában 
vitája is volt a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetében, négy felkért hozzászólóval. 
A tanulmány meg is jelent a Varia Archaeologica Hungarica 18. kötetében (Research ont he 
Prehistory of the Hungarians: a Rewiew. szerk. Mende B. Bp. 2005). A jelen ismertetendő kötet 
ennek a dolgozatnak átdolgozott és kibővített, magyar nyelvű változata. Az előbbiek figyelembe-
vételével könnyen belátható, hogy nehéz volt recenzenst találni hozzá, pedig feltétlenül megér-
demli, hogy méltassuk. Annál is inkább, mert a magyar honfoglalás kor régészete nem bővelkedik 
sem kutatástörténeti dolgozatokban, sem monográfiákban, sőt újabban tanulmányokban sem. A 
helyzetet jól jellemzi, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumnak már évtizedek óta nincs állandó hon-
foglalás kori kiállítása. A magyar föld népeinek története a 9. századi szlávokkal zárul, és a ma-
gyar nép története a 11. századdal, az államalapítással kezdődik. 

A könyv alcíme azt ígéri, hogy a 10. századi magyarság anyagi kultúrájának régészeti kutatá-
sát veheti kézbe az olvasó, éspedig az egész Kárpát-medencére kiterjedően. Ez utóbbi ígéret ma nem 
egészen természetes, mert a kutatók zöme a jelenlegi országhatárok közt gondolkodik, és nem csak a 
honfoglaló magyarok, de más népek és kultúrák vonatkozásában is. Időnként úgy tűnt, hogy avarok 
csak Szlovákia területén és a Dunáig laktak, és a Kisalföld is a Dunánál végződik. Vagy amikor a Szá-
va menti Sirmium, a mai Mitrovica, az Árpád-kori magyar Szávaszentdemeter ásatását D. Minic fel-
dolgozta, tekintete a párhuzamok keresésekor kizárólag a Dunától délre eső területre esett. Ezért fel-
tétlenül igaza van Heiko Seuernek, aki „eine hervorragende nationale Wissenschaft "-ként jellemezte 
a régészetet. Más tekintetben azonban az alcím első fele, és hátsó borító szövege többet ígér, mint 
amennyit „fog" a Szerző, mert a Kárpát-medence 10. századi tárgyi hagyatékából kimaradtak a tele-
pülések, erődítések, ipari létesítmények, és kimaradtak a nem magyar etnikumok is. Ennek ellenére, 
első olvasásra nem tűnnek fel ezek a hiányosságok. A kötet tartalmi egységét, zártságát az biztosítja, 
hogy a 10-11. századi temetők emlékei alapján kialakított képet vette vizsgálat alá. És az elmúlt évti-
zedekben ennél sokkal többre nem is törekedtek a honfoglalás kor kutatói. A települések és a hozzá-
juk kapcsolódó létesítmények feltárása ugyanis nem túl régen tárgya a kor régészetének, az ásatások 
zöme feldolgozatlan, értékelésük alig-alig indult meg (kivétel a vaskohászat, vasfeldolgozás), így szer-
ves beillesztésük a temetőkből és sírleletekből kiolvasható képbe még nehezen oldható meg. Amit pél-
dának okáért Dienes István majd negyven éve e témában írni tudott, az történészeink (Heckenast 
G , Györffy Gy., és Szabó I.) eredményeinek átvétele volt. Hiányzik azonban a temetőkből kiolvas-
ható társadalom képének, a honfoglalók sokáig samanisztikusnak mondott hitvilágának kutatás-
története még akkor is, ha erre maga a Szerző hívja fel a figyelmet. 

Maga a könyv nem a régészeti emlékekről szól, hanem a kutatás folyamatáról: kik és mi-
lyen módon interpretálták a leleteket, milyen ideológiák és szemlélet hatott rájuk, hogyan épült 
be az elődök munkássága hibáival és erényeivel együtt az újabb nemzedék műveibe, a társtudo-
mányok közül melyik és milyen mértékben hatott a régészetre, a hazai szellemi áramlatokon kí-
vül milyen nemzetközi irányzatok befolyásolták kutatóink munkásságát, stb. 

Szerző hatalmas apparátust vetett be adatbázisa megalapozására. Összesen 1769 művet 
számlál irodalomjegyzéke, és a fejezetenként újra számozott jegyzetek száma 1535. Még jellem-
zőbb, hogy 1225 mű magyar szerzőé, vagy legalábbis Magyarországon megjelent könyv vagy ta-
nulmány, azaz viszonylag könnyen elérhető minden szakembernek. A külföldön élő szerzők kül-
földön megjelent műveinek száma azonban 544, ami durván az irodalomjegyzék egyharmadát te-
szi ki. Példán bemutatva, Renfrew, C. - Bahn, P : Régészet. (Bp. 1999) c. műve tehát a ma-



gyar/magyarországiák közé számítódik, de Alföldi A. 1969-es dolgozata a rakamazi korongról, a 
külföldi irodalomhoz, hiszen Alföldi 1947 óta Bernben, majd Princetonban dolgozott, és tanulmá-
nya az American Journal of Archaeology-ban jelent meg. Ez utóbbi művek beszerzése ill. hozzáfé-
rése Magyarországról sokszor nem is oldható meg. Ebből menten több tanulság is adódik. Langó 
széles, nemzetközi adatbázisra alapozva írta meg könyvét. A másik tanulság azonban az, hogy 
akinek nem áll rendelkezésére ilyen adatbázis, az bizony provinciálissá válhat, bármilyen jó egyé-
ni meglátásai, ötletei vannak. Jelenleg múzeumi szakemberek számára még hasonlóan jó kutatási 
feltételek sincsenek biztosítva, amiből egyenesen következik, hogy adatközlésnél r i tkán lesz ma-
gasabb szintű egy-egy dolgozatuk. Következésképp a múzeumi évkönyvek szintje is a szerzők 
színvonalát fogja képviselni (és ennek következményei is könnyen beláthatok: például megsza-
kadt kiadványcserék). Ennek ellenére néha az az érzésünk, hogy a jegyzetekből kimaradt egy-egy 
magyar mű (pl. Erdélyi I. Őseink nyomában. Bp. 2004.), vagy éppen feleslegesnek látszik egyik-
másik hivatkozás. 

A szokatlanul széles körű irodalmi ismeretek forrása Szerző saját invencióján kívül egy 
gondoskodó és segítőkész munkatársi viszonynak is köszönhető, amely manapság ritkaság szám-
ba megy. A könyv megjelenését is egyengető sorozatszerkesztő ugyanis állandóan ú j és újabb iro-
dalmakkal „bombázta" Szerzőnket, melyek nyilvánvalóan hasznára váltak a műnek, és mind a 
szerzők számának gazdagságában, mind egyes szerzők idézettségében is megjelenik. Összehason-
lításként említjük meg, hogy a húsz éve feltárt, a magyar honfoglalás kor hitelesen és jól feltárt 
leggazdagabb temetőinek, a karosiaknak feldolgozása összesen 325 irodalmi műre (915 jegyzet) 
támaszkodott, amelyből csak 55 volt idegen. Mint kutatástörténeti kuriózumot említhetem azt is, 
hogy a Nemzeti Múzeum honfoglalás kori gyűjteményének kezelőjeként revízióval adtam át utó-
domnak a gyűjteményt. De a Dienes I. által kiásott és leltározott anyagok nála voltak haláláig (!) 
a szobájának szekrényeiben. A revízió úgy történt, hogy én a két egymással szemben levő íróasz-
tal egyik oldaláról néztem, hogy a másik oldalon a leltárkönyvi adat beolvasásakor felmutat-e va-
lamit Dienes. 

Langó logikusan építi fel könyve szerkezetét. Meghatározza mely időszakról (a tágabban 
vett honfoglalás kor), a területről (Kárpát-medence), és az újonnan megjelent régészeti kultúrá-
ról lesz szó. Míg az első két tényezővel kapcsolatban teljesnek látszik az egyetértés a kutatók kö-
zött, addig az utóbbi tényező minden igyekezetünk ellenére vitatott. A 10. századi ú j régészeti 
kultúra ugyanis látszólag két időrendi csoportba tartozik. Van egy egyértelműen korainak vélt ré-
tege: ezek egy katonai/lovas réteg képviselőire utalnak, és a bizonytalanabb, de nagyon népes, 
egyszerű, bronz ékszerekkel eltemetett köznépi rétege. Ez utóbbi megjelenését csak nagy, és tel-
jes temetőfeltárások alapján lehet jól keltezni. Ilyen temetőket ismerünk a szlovákiai Csekejről, 
Ipolykiskesziről, itthon Püspökladányból, Rácalmásról, Magyarhomorogról, stb. De e temetők 
megnyitása idejének pontosabb meghatározása még várat magára (részben azért, mert közöletle-
nek). Az azonban valószínű, hogy a legkorábbi köznépi temetők kezdeteit nem lehet időben elsza-
kítani a katonai temetők megjelenésétől, ahogy azt korábban szokták tenni. Ugyanakkor az sem 
kétséges, hogy nem minden katonai temető egykorú, azok is keletkezhettek egy későbbi fázisban. 

Langó röviden bemutat ja a honfoglalás kor kutatásának periodizálását, ezt követi a régé-
szeti források: a települések, temetők és a kincsleletek rövid jellemzése, gyarapodásuk intenzitá-
sa, hullámzása, területi megoszlása, a mennyiségi adatok összehasonlítása más területek hasonló 
jellegű leletcsoportjainak számával, stb. 

Könyvének legnagyobb fejezete a honfoglalás kor régészetének kutatástörténetéről szól. 
Ennek során a korszak legnevesebb és alapvető jelentőségű kutatóinak működésén keresztül mu-
tat ta be a kutatás kezdeteitől, Jankovich Miklóstól az 1995-ben elhunyt Dienes Istvánig terjedő 
időszak honfoglalás kori régészetét. A fő személyiségek közé a már említett Jankovich Miklóst, a 
honfoglaló emlékek (Benepuszta) 1834-es felismerőjét, Érdy Jánost: Benepuszta emlékeinek be-
leltározóját és a második honfoglaló sír (Vereb) feldolgozóját, majd a magyar régészeti mozgalom 
beindítóját: Rómer Flórist, egyben a harmadik honfoglaló magyar emlék (Galgóc) bemutatóját, az 
első szintéziseket megíró Pulszky Ferencet, a honfoglaló (és más) leletek első rendszerezőjét, ana-
litikus vizsgálóját: Hampel Józsefet, a nyírségi honfoglaló leletek nagy ásatóját: Jósa Andrást, a 
kurucos vérmérsékletű és szemléletű történész-etnográfus-régész Nagy Gézát, az oroszföldi kap-
csolatok első nagy kutatóját: Pósta Bélát, majd az első nagy szakrégészt: Fettich Nándort, a sze-
gény ember mindennapjait bemutatni szándékozó László Gyulát, a szláv-magyar kapcsolatok első 
kutatóját: Fehér Gézát, a magyar köznép felismerőjét: Szőke Bélát, és végül László Gyula első je-
lentős tanítványát, kutatási irányvonalának folytatóját: Dienes Istvánt sorolta. Talán én még 



megemlítettem volna e sorban Széli Mártát, aki látszólag csak leközölt néhány temetőt, illetve te-
metőrészletet, valójában azonban jelentősen hozzájárult a szegények temetőiben talált ékszerfaj-
ták szakszerű megnevezésének kialakításához, a régészeti terminológiához. A pályaívek felrajzo-
lása közben ízelítőt kapunk a tárgyak múzeumi életéről, a kiállítások sajnálatos velejáróiról, a 
tárgyak összekeveredéséről, elvesztéséről, a benepusztai csat sokat vitatott származásáról, ugyan-
ezen sír elveszett vágó fegyverének hibás megnevezéséről és ennek következményeiről, a belpoli-
tikai viszonyok és a régészeti kutatások alkalmankénti összefüggéseiről, helyes és helytelennek 
bizonyuló kutatási irányzatokról, kutatói módszerekről, stb. 

A kutatás folyamán mindig előfordulhat, hogy bizonyos tények vagy folyamatok folklo-
rizálódnak. Hibás szóhasználat kap lábra, és az él tovább, de már más jelentésben. így Fehér 
Géza az 1950-es évek első felében a 10-11. századi sírleletek kataszterét kívánta elkészíteni, és 
ehhez munkatársaival az ország múzeumainak felkeresésével darabról-darabra, sírról-sírra igye-
keztek felvenni az anyagot. A leletkataszteren tehát egy Corpus-szerű kiadványt értettek. Fehér 
G. halála után a szerkesztés Szőke Bélára maradt, aki a saját munkája mellett ekkor már gyenge 
egészségével is küszködött. A gyűjtött anyagból Kralovánszky Alán és Éry Kinga ténylegesen egy 
leegyszerűsített leletkatasztert ill. lelőhelykatasztert állított össze, amely 1962-ben meg is jelent. 

Szintén Szőke Béla nevéhez fűződik a 10-11. századi köznép felismerése a régészeti lele-
tekben. Első megfogalmazása 1959-ben jelent meg, a második pedig 1962-ben, már csak szerzőjé-
nek halála (1961) után. Mivel minden felismerésben az elődök munkássága is összegződik, Szőke 
esetében a cseh Z. Vana tekinthető az egyik szellemi előfutárnak. Varia számos köznépi ékszerről 
muta t ta ki, hogy a magyarokkal jelent meg a Kárpát-medencében. Szőke feltevésének a magyar 
kutatók körében, bár pozitívan fogadták, nem volt egyöntetű a fogadtatása. László Gy. például 
csak jóval később, a kettős honfoglalás elméletének egyik legkésőbbi megfogalmazásakor (Árpád 
népe. Bp. 1988. 56-57) tudta beépíteni saját elképzelései közé (mindig úgy szerkesztette meg az 
avar és magyar településterületek térképeit, hogy a honfoglaló leletek térképéről hiányoztak a 
köznépi temetők, így aztán kezdetben csakugyan kiegészítették egymást az avar és magyar tele-
pülésterületek). Ugyanakkor a nemzetközi fogadtatásban nagy szerepe volt Anton Tociknak, aki 
a berlini 2. szláv régészeti kongresszuson tartott előadásában elismerte Szőke felfedezését (1970/ 
1973). A következő évben pedig a cseh Zdenka Krumphanzlová mutatott rá arra, hogy Csehor-
szágban a 9-11. századi sírleletekben az ún. Bijelo-Brdo kultúra, a Szőke féle köznépi anyag ide-
gen, mi több, ahol kivételképpen előfordul, ott a történeti anyagban magyarokra utaló adatot le-
het találni. A Bijelo-Brdo kultúra etnikai hátterét 1979-ben Bálint Csanád egy orosz nyelvű cikk-
ben Krakkóban, majd a szófiai 4. szláv régészeti kongresszuson e sorok szerzője világította meg. 
Rámutattam arra, hogy a magyar törzsi helyneveket viselő falvak temetőiben mindig a Bijelo-
Brdo kultúra ékszerei fordulnak elő. Talán 1981-et lehet a vita záró évének tekinteni, amikor 
Jochen Giesler e kultúra hordozóinak etnikumtól függetlenül a magyar királyság népeit tekintette. 
Mondhatnánk: a kecske is jóllakott, és a káposzta is megmaradt. 

Ebben a kultúrában volt kitüntetett szerepe az egyszerű drótos munkával előállítható S 
végű hajkarikának, amelyet a szláv etnikum kétségtelen jelének tekintettek. És való igaz, az S 
végű hajkarika É és Ny felé addig terjedt el, ameddig a szlávok laktak. Viszont nem terjedt el a 
Balkánon Bizánc felé és a kijevi Oroszországban, legfeljebb véletlenül fordul elő egy-egy lelőhe-
lyen. Kralovánszky Alán érdeme volt az, hogy 1957-ben a Kárpát-medencei lelőhelyek nem is tel-
jes felgyűjtésével és térképezésével kimutatta, hogy a magyar Alföld 11. századi magyar lakossá-
gának is ez volt a leggyakoribb ékszere. Tehát nem abszolút etnikum jelző. Ez az ékszer a késő 
avar temetőkben jelenik meg minden korai variációjában (pl. Pilismarót), tehát itt, ill. a tágabb 
környéken kell eredetét is keresni. Úgy tűnik, Langó véleménye ettől eltér. 

A szokásostól jelentősen eltérő értékelést kapott Langónál László Gyula. Meg kell azonban 
mondanunk, ez az értékelés csak tanítványainak értékelésétől látszik távolinak. Saját kortársai 
közül többen egészen más véleményen voltak, s mint Balassa Iván könyvéből kiderül, egyesek 
„Nagy Dilettánsnak" aposztrofálták. A Langó által kialakított kép közelebb áll László régész kor-
társainak véleményéhez. Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy minden értékelésben benne 
van maga az értékelő"és korának általános értékítélete is. Azon felül korszakonként ezek az ítéle-
tek változnak, finomodnak vagy sarkosabb megfogalmazást is megengednek. László Gyula később 
is vitatott kutatója marad a honfoglaláskorának, mert elsősorban nem régészeti oldalról magya-
rázta a régészeti tárgyakat és jelenségeket, hanem a néprajz oldaláról. Az ő munkáságában talál-
kozhatunk leggyakrabban azzal a rekonstrukciós módszerrel, amelyet ő maga Posta Béla nyomán 
régészeti néprajznak nevezett, s jelenleg a kevert érvelés példájának tart Langó P Kétségtelen, 



hogy László Gy. számára nem volt lehetetlen a honfoglaló magyar nép mindennapi életének teljes 
rekonstrukciója, mert amire nem volt régészeti adata, azt kiegészítette nyelvészeti, de leginkább 
néprajzi párhuzamokkal. Az ilyen rekonstrukciók persze nem bírják el sokáig a szakmai kritika 
ostromát, de az egykori életet mégis jobban megvilágítják, mint ha adathiányra hivatkozva hall-
gat róla a szakember. Mindaddig, amíg a tárgyak szerepének meghatározására, a jelenségek meg-
világítására törekszünk, a párhuzamok felhasználása indokolt és szükséges. Csak mindig különb-
séget kell tenni, mi következik magából a leletből, a régészeti tárgyból vagy jelenségből, és hon-
nan következik a párhuzam. László régész kortársai szigorúan a régészeti leletanyag régészeti 
elemzői voltak és azok is maradtak. László Gyulát pedig ez egyáltalán nem elégítette ki, sőt iga-
zán talán nem is nagyon érdekelte (egyetlen ásatását sem dolgozta fel, sem az avar temetőket, 
sem a felgyői falu emlékeit). Ezért megalkotta a honfoglalás kori népélet „Bajcsa várát". S amint 
a bajcsai vár sem volt megalapozva a homokon, azon módon süllyedt el a Honfoglaló magyar nép 
élete is a nem időtálló, főleg néprajzi adatok tengerében. De ez csak jóval később következett be, 
és ezt a kutatástörténetben jobban lehetett volna érzékeltetni. Az alaptévedés akkor válhatott 
volna nyilvánvalóvá, amikor kiderült, hogy László Gyula a honfoglalók gazdag rétegének emlékei 
alapján rekonstruálta a köznép életét. És ez akkor is jelentős különbség, ha figyelembe vesszük, 
hogy az egy évezreddel korábbi népéletben nem volt olyan nagy különbség a társadalmi rétegek 
mindennapjai között, mint ma. De nem ez történt, hanem az, hogy még Szőke B. is László teme-
tőtípusaiba akar ta bepréselni a honfoglalás kori temetőket. A tanítványok, köztük jó magam is 
csak jóval későbben jöttünk rá, hogy a régészet eszközeivel csak jóval földhözragadtabb témák 
kutatását szolgálhatjuk. 

László Gy. munkásságát a következő nemzedékeknek viszonylag könnyű lesz méltatni, 
mert mindent elkövetett annak érdekében, hogy cselekedetei és azok motivációja ne merüljenek 
feledésbe. Talán az összes magyar régészről együttvéve sincs annyi önéletírásunk, mint tőle. 
Gyakran élt azzal a mondással, hogy már életében szeretne ismeretlenné válni, hogy eredményei 
szinte idézés nélkül kerüljenek felhasználásra a szaktudományban. Ez bizony kissé „góbésan" 
van mondva, mert ez csak a tudomány nagyjainak privilégiuma. Természetesen László Gyulának 
is számtalan olyan megállapítása van, ami ma már jegyzetben való hivatkozás nélkül jelenik meg 
a dolgozatokban (a terminológiában pl. a részleges lovas temetkezés,nagycsaládi temetők, bizo-
nyos tárgyak rangjelző szerepe, a temetőelemzések módszere, stb.), számos ötletén azonban túl-
haladt az idő. Annak oka, hogy szinte haláláig meghatározó maradt a honfoglalás kor kutatásá-
ban, az hogy iskolát teremtett . 1920 után Fettich Nándor és László Gyula voltak a honfoglalás ko-
ros régészek, ketten az egész országban,és gyakorlatilag ez is maradt a helyzet az 1960-as évek 
elejéig. Akik vele egyidejűleg foglalkoztak a korszak problémáival, viszonylag rövid ideig dolgoz-
hattak, hatásuk kevéssé érezhető (pl. Fehér Gézáé), vagy szűkebb körű volt (Szőke B.). Ekkor 
tűnt fel Dienes István. Fettich ekkor már visszavonulóban volt a korszak kutatásától, leszámítva 
a zempléni előkelő sírjának feldolgozását, amelyet viszont fantáziadús elképzelései miatt inkább 
nagy botlásnak tekintett a szakma. Dienes I. László Gy. tanítványa volt, így mesterének hegemó-
niája töretlen maradt továbbra is. Sőt ezen az sem változtatott, hogy ekkortól már öt-hat honfog-
lalás koros került ki a pesti egyetem Régészeti Tanszékéről. Viszont azzal, hogy a kutatói létszám 
a többszörösére gyarapodott, a szakmán belül felgyorsult az új ismeretek növekedése, és átrende-
ződött ezek közzététele. A nagy népszerű összefoglalásokat továbbra is László Gy. írta a kiadók 
számára, miközben az ú j eredményeket a fiatalok publikálták a szakmai folyóiratokban. Eközben 
bekövetkezett az, hogy megélhette legdédelgetettebb elképzelései elévülését (magyar őshaza kere-
sése, nagycsaládi temetők rekonstrukciója, kettős honfoglalás tézisének számos alaptétele, stb.). 
Örökké kutató szelleme, társadalom-szemléletű kutatási irányzata és művészetet láttató szemlé-
lete azonban nem csak tanítványaira volt jó hatással, akiknek viszonylag hamar önállósult a gon-
dolkodása, hanem más korszakok kutatóira is termékenyítően hatott . 

Az egyes kutatók tevékenységének további taglalása alól alapvetően felment minket az, 
hogy eddig is ez volt a honfoglalás kor kutatásának legismertebb része. A külön fejezetet nem ka-
pott régészek egyike-másika, mint Csallány Dezső, Szabó J. Győző, Kralovánszky Alán, Kiss Atti-
la szerepe ma még nehezen ítélhető meg súlyának megfelelően, de mivel életművük lezárt, és 
mindegyiküknek van olyan tevékenysége, amely egy ponton jelentős volt a korszak kutatásában, 
egy összefoglaló fejezetet megérdemelt volna. 

A továbbiakban Langó hézagpótló munkát végzett el: a honfoglalás kori régészeti kutatá-
sok politikai és társadalmi beágyazottságát, nemzetközi helyzetét, kapcsolatát a történettudo-
mánnyal, művészettörténettel, néprajzzal, antropológiával, ill. mindezek egymásra való kölcsön-



hatását, néha pedig éppen e kölcsönhatás elmaradását muta t ta be. Hasonló kérdéseket a maga te-
rületén a művészettörténet már régebben, a néprajz is majdnem 20 éve tárgyalt (Kósa), így a ré-
gészet lemaradása e téren szembeszökően nagy. Ráadásul Langó bizonyos területek áttekintésé-
ről le is mondott még a temetők régészetével kapcsolatban is (társadalom, hitvilág). így bőven ma-
radt feladat a következő időkre is. 

Kevésbé esett azonban szó arról, hogy a különböző irányból érkező „hatások" milyen válto-
zásokat idéztek elő a kutatást végző régészekben. A II. világháború előtt és a közvetlenül u tána 
végzettek generációja még nemzetközi kitekintéssel bírt, ők maguk is ápoltak nemzetközi kapcso-
latokat. A legkorábbi László-tanítványoknak már nagyon kevés lehetőségük volt erre. Az 1960-as 
évektől pedig egyenesen kontraszelekció alakult ki. A honfoglalás korával foglalkozók alig számít-
hattak nemzetközi kapcsolatokra. Lassan a magyar kutatók között is utat talált az a felfogás, 
hogy a honfoglalás és az Árpád-kor kutatása, szemben pl. a római kor régészetével, a magyar ré-
gészet belügye. Cikkeik szinte kivétel nélkül magyarul jelentek meg, és nem vették tudomásul, 
hogy Magyarország vagy a Kárpát-medence nem egy magányos sziget a nagyvilágban, hanem 
ugyanúgy Európa része, mint Pannónia provincia a nagy Római Birodalomé. Legjobb esetben 
csak kelet felé próbáltak kitekinteni, miközben elfeledkeztek arról, hogy művelődésünk, kultú-
ránk mindenkor a birodalmak (Bizánc, az iszlám, a Karolingok Európája) hatósugarában alakult 
és fejlődött. 

A szemléletváltás nagyon lassan és nem teljesen önként, és nem is mindenkinél követke-
zett be. A társtudományokon belüli változások kikényszerítették a régi, elavult elméletekkel való 
leszámolást. Másrészt a nemzetközi kutatás fokozatos „begyűrűzése" is segítette a problémák új-
ragondolását. A Langó által említett példák mindmáig sarkalatos kérdései a honfoglalás kutatásá-
nak. Bizánc szerepének felismerése már abból a tényből is adódott, hogy mindenkor volt köztünk 
valamilyen kapcsolat. Ennek lecsapódása azonban fáradságos aprómunkával deríthető fel. Ezért 
hiába hangoztatta Bálint Cs. többször is, hogy a honfoglalók művészetének kialakulásában Bi-
záncnak jelentős szerepe volt, ha ennél többet sohasem írt le, a megállapítást nem követte elem-
zések és példák sora. 

Hasonlóképpen voltak és vannak jelenleg is követői a honfoglalás kori díszítő motívumok 
ábrázolás-értelmezésének, és következetesen „életfát" látnak ott is, ahol csak inda vagy palmetta 
van. További problémát jelent magának az életfának az ábrázolása. Régészeink különös makacs-
sággal ragaszkodnak ehhez a fogalomhoz, pedig az életfa a 10. században kizárólag keresztény 
szimbólum lehetett volna. A honfoglaló magyarok művészete azonban pogány művészet volt. Ha 
létezett a fa-kultusznak valamilyen formája náluk, akkor az a sámánkodó népek világfája, a ma-
gyar népmesék égig érő fája lehetett volna. A török szeldzsukoknál meg is maradt a világfa dom-
borműves ábrázolása: egy pálma szerű fa, ágain a lélekmadarakkal (E Boratav: Die türkische 
Mythologie. Würzburg 1997). Ezen kívül más népeknek is volt fa-tisztelete (a germánoknál az 
Yggdrasil nevű hatalmas kőrisfa, stb.). Nálunk viszont a keresztény térítés és az utána következő 
évszázadok kitörölték a pogány vallást vagy mitológiát annak feltételezett ábrázolásaival együtt. 
Ha lett volna egy Snori Sturlusonunk, és nem a regösök csacska énekeit megvetően lebecsülő 
Anonymusunk, sokkal többre vállalkozhatna honfoglalás kori régészetünk. 

Mindezek figyelembevételével, Langó szerint, az időrend kutatása marad a honfoglalás 
kori régészet egyik alapfeladata. A tárgyak korának megállapítására többféle módszert használ-
tak fel eddig is, a sírleletek pénzeit, az első generáció kimutatásának lehetőségeit, a szeriációt, 
stb. Ez utóbbi bizonyára nagyon reményteljesnek látszott, de mivel minden szeriáció egyedi, min-
dig egy adott tárgyhoz vagy tárgycsoporthoz viszonyítva adja meg a viszonylagos időrendet, ezért 
akár temetőnként más- és más az eredménye. Ezért ez a módszer sem varázseszköz az abszolút 
időrend megállapítására. Minden torzítása ellenére a pénzzel való keltezés a legáltalánosabb, és 
valószínűleg a jövőben a kellő számú pénzzel keltezett sírlelet lesz a kiinduló pontja. Langó a kel-
tezési kérdéseken túl a dél-oroszországi területek hasonló jellegű vizsgálatától reméli a 9. századi 
szállások meghatározását is. Eközben felveti, egyáltalán jó-e a kiinduló pontunk ehhez: nevezete-
sen hol jelennek meg előbb a jellegzetes honfoglalás kori övveretek. A problémát úgy igyekeznek 
megkerülni Dienes óta, hogy a honfoglalók művészetének felvirágzását a Kárpát-medencébe he-
lyezik. De ez nem válasz arra, hol alakult ki, azaz hol jelent meg előbb ez a díszítő stílus. 

A szerencsés véletlenre való várás helyett célszerűbbnek látom a veretek motívumkincsének 
eredetét tisztázni, Langó megfogalmazása szerint nemzetközi kapcsolatrendszerét kikutatni. Ez ta-
lán segít a honfoglalás kori veretek motívumkincsének tipológiáját, a közös gyökerű elemek körét 
meghatározni (szaltovói, bizánci, posztszaszanida-iszlám, közép-ázsiai-iszlám, Karoling-itáliai). Szá-



molnunk kell azzal a lehetőséggel is, hogyha keleten nem találjuk meg a honfoglalás kori emlékek 
legközvetlenebb előzményeit, akkor azok nem is ott alakultak ki. Az bizonyos, hogy ötletekben 
nincs hiány, mit kellene csinálni. A megvalósítás módja annál problémásabb, és a részfeladatok 
megoldása nagyon is időigényes. 

Az bizonyos, hogy Langó könyvére nagy szükség volt. Ellentmondásos fogadtatása ellenére 
sokkal világosabb képünk van a korszak kutatási eredményeiről. A kétségtelen hiányosságok pót-
lása, a hiányosságok kiküszöbölése ugyan első sorban a Szerző feladata lenne, de mások számára 
sem tiltott. Végül is minden kutatástörténet egy adott kutató egy adott pillanatban vallott felfo-
gását tükrözi. így egy évtized múlva Langó is egy más könyvet írna ugyanerről a témáról. Tanul-
ságos, hogy ez a könyv nem teszi feleslegessé a korábbi kutatástörténeti dolgozatokat, mivel azok 
tematikája és szemlélete bizonyos fokig eltérő. Remélhetőleg az újabb áttekintésre nem kell egy 
emberöltőt várni. 

Mesterházy Károly 

DIE FASZINATION DER PAPSTGESCHICHTE 
NEUE ZUGÄNGE ZUM FRÜHEN UND HOHEN MITTELALTER 

Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters 
Beihefte zu J.F. Böhmer, Regesta imperii 28. 
Hrsg. von Wilfried Hartmann und Klaus Herbers. 
Böhlau Vlg., Köln-Weimar-Wien 2008. 213 o. 

A PÁPASÁGTÖRTÉNET VARÁZSA 
A KORAI ÉS AZ ÉRETT KÖZÉPKOR ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN 

A fenti címet viselő kötet tisztelgés a 80. születésnapját ünneplő tübingeni professor emeritus, 
Harald Zimmermann munkássága előtt, és a születésnapot — 2006. szeptember 12. — köszöntő kon-
ferencia előadásaiból közöl hét tanulmánnyá formált előadást. A szerzők mindegyikének pályája vala-
milyen módon kapcsolódik Harald Zimmermann személyéhez, napjainkban pedig a német középkor-
kutatás ismert egyéniségei. A kötet két szerkesztője közül Wilfried Hartmann volt Zimmermann pro-
fesszor utóda a tübingeni katedrán, Klaus Herbers — jelenleg az erlangeni egyetem medievista pro-
fesszora — pedig Zimmermann tanítványi köréhez tartozik. A kötetben szereplő hét tanulmányt az 
ünnepelt egy régebbi írásának újraközlése és a szerkesztői előszó előzi meg. A kötet végén egy könyv-
bemutató köszöntő szavait olvashatjuk Katrin Baaken tollából, amely 2006-ban frissen megjelent két 
kötetet méltat: a pápai oklevelek regesztájának két újabb kötetét. A kiadványt a tudományos mun-
kák nélkülözhetetlen eleme, a mutató zárja, amelyet Cornelia Goßner és Markus Belzner állítottak 
össze. 

A 2006-ban napvilágot látott regeszták arról tanúskodnak, hogy Harald Zimmermann által 
megkezdett regeszta-összeállítást a fiatalabb generáció eredményesen folytatja. Az ünnepelt ré-
gebbi írása pedig a kezdetekről árulkodik. Elárulja azt is, hogy a kötet címválasztása nem vélet-
len. Ezt a címet viselte Harald Zimmermann tübingeni bemutatkozó előadása 1980. szeptember 
29-én, amely később írásban is napvilágot látott (Harald Zimmermann pályafutásáról 1. a vele ké-
szült interjút: Aetas 20. [2005: 4.] 112-117.). Zimmermann összefoglalta azokat az előzményeket, 
amelyekre a pápaságtörténet kutatása során az induláskor támaszkodhatott, és emléket állított 
olyan kutatóknak, akiknek neve ma már a kevésbé ismertek közé tartozik. Egyikük, Johann 
Friedrich Gaab (1761-1832), a tübingeni egyetem első medievista professzora, egyben a pápa-
ságtörténet kutatásának megalapozója is volt. A másikuk, a bécsi történész, Wilhelm Kühnert 
(1900-1981), aki mellett Zimmermann pályafutása indult. (Zimmermann pályakezdésének ugyan-
csak meghatározó személyisége volt a bécsi Leo Santifaller, akiről a kötet utolsó írásában esik 
szó.) Zimmermann azt mutat ta be a szerzők és a művek sorának egymásutániságával, hogy a pá-
paságtörténet mint diszciplína a protestáns teológusok és történészek munkássága során külö-
nült el az egyháztörténeten belül. Úgy véljük, a kiemelt»«7.erzők közé beilleszthető maga Harald 
Zimmermann is, hiszen evangélikus teológiai és történész-levéltárosi stúdiumokra alapozva vált 
a pápaság történetének kutatójává, iskolateremtő egyéniségévé. Mivel a szóban forgó kötet a pá-
paságtörténet kérdéseivel foglalkozik, meg kell említenünk, hogy Harald Zimmermann tudomá-
nyos munkássága ennél sokrétűbb, szerteágazóbb volt: a születésnapi kerek évfordulók kapcsán a 



tiszteletére született kötetek összeállítói mindig egy-egy hasonlóan fontos tematika köré tudták 
csoportosítani az összegyűjtött írásokat (1. Im Bann des Mittelalters. Ausgewählte Beiträge zur Kir-
chen- und Rechtsgeschichte. Festgabe zum 60. Geburtstag, hrsg. von Immo Eberl und Hans-Henning 
Kortüm. Sigmaringen 1986.; Ex ipsis rerum documentis. Beiträge zur Mediävistik. Festschrift für 
Harald Zimmermann. Hrsg. von Klaus Herbers, Hans-Henning Kortüm, Carlo Servatius. Sigma-
ringen 1991.; Harald Zimmermann: Siebenbürgen und seine Hospites Theutonici. Festgabe zum 70. 
Geburtstag. Hrsg. von Konrad Gündisch. Köln-Weimar-Wien 1996.). 

A hét tanulmány időben több évszázadot ölel fel Nagy Károly 778. évi muszlimok elleni 
hadjáratától IV Henrik és VII. Gergely Canossával (1077) fémjelzett konfliktusáig. Az ismertetés 
során nem követjük a tanulmányok kronológia szerinti elrendezését, ahogy a kötet szerkesztői el-
jártak. Helyette tematikai szempontokat próbálunk követni; elismerve egyben, hogy a szerkesz-
tők az egyetlen, nem vitatható megoldás mellett kötelezték el magukat. 

Ha a kötet alcímében szereplő az ú j utakat, új megközelítést emeljük ki, ennek kétségkívül 
az összes tanulmány megfelel. Terjedelmét és — a többi tanulmánytól eltérő — megközelítési 
módját tekintve Johannes Friednek a munkája kívánkozik az élre: Der Pakt von Canossa. Schritte 
zur Wirklichkeit durch Erinnerungsanalyse. (A canossa-i egyezség. A valóság megközelítése az 
emlékezet elemzésén keresztül.) Fried régóta foglalkozik a memória szerepével (1. Johannes Fried: 
Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik. Beck Vlg, München 2004. 
509 old.; Uő: Geschichte und Gehirn. Irritationen der Geschichtswissenschaft durch Gedächtnis-
kritik. Mainz-Stuttgart 2003. 43 old.), ezúttal a Canossa-történetre kivetítve alkalmazza. Fried 
nem a történeti események regisztrálása tekintetében, hanem „Canossa" szimbólumértékét vizs-
gálva fogalmaz meg kritikát. Canossát illetően egyes mai történészek „egyházforradalomról" 
(Peter Classen) vagy az „egyház újrafelfedezéséről" (Horst Fuhrmann) beszélnek; holott annak-
idején az eseménysor nem volt más, mint a császár és a pápa ügye. Az egész eseménysornak a na-
gyobb közösség ügyévé való kiszélesítése a 19. század végén következett be: 1868 márciusában 
egy parlamenti beszédben, illetve Bismarcknak egy 1872. évi beszédében kapott olyan felhangot, 
melynek következtében „nemzeti szégyenfolttá" kezdett válni; majd a „sztori" mint a költészet és 
művészet alapanyaga önálló életre kelt. Vagyis a valóság és a rá épülő kollektív emlékezet külön 
utakat járt be. Ennek a gondolatkörnek jegyében elemzi végig Fried IV Henrik és VII. Gergely 
konfliktusáról szóló forrásokat: honnan szerezték az információt, mennyivel később jegyezték le, 
milyen körülmények befolyásolták az informátor álláspontját; azaz: mennyiben torzulhatott az 
emlékezetben megőrzött kép a valósághoz képest. Más receptet nem tud adni Fried sem, mint-
hogy adiatur et altera pars, azaz szükséges ellenőrizni, és össze kell vetni a különböző eredetű in-
formációkat. Hogy mennyire ismerhető meg ennek fényében a valóság? Erre Fried válasza az, 
hogy a valóság és az emlékezet útján való rögzítése közötti eltérésbe a „történettudomány már 
beletörődött". Ami kiemelendő, hogy Fried nem speciálisan medievista problémának tart ja ezt, 
ahol a források szűkössége miatt állandóan szembesülni kell azoknak kritikájával is. Ugyanígy ér-
vényes minden későbbi korszak forrására is, ha nem is tűnik ennyire evidensnek. A források szá-
ma miatt a kontroll talán könnyebben elvégezhető; de az álláspontok sokasága másféle problémát 
okoz. A szerző válasza szerint a megoldás a módszertani megújulás lehet. A korábbi módszerek 
mellett a történésznek is alkalmaznia kell a kognitív tudományok módszertani eljárásait. De — 
és ezt hangsúlyozza Fried — a régebbi kutatási módszerek nem kiváltandók, hanem kiegészíten-
dők. Ahogy a Canossa körüli eseményeket leíró források alapján azt is megállapítja, hogy az emlé-
kezet alakulásának is megvannak a maga típusai, ami a kutató történész munkáját segíti. 

Achim Thomas Hack (Karl der Große, Hadrian I. und die Muslime in Spanien. Weshalb 
man einen Krieg führ t und wie man ihn legitimiert. = Nagy Károly, I. Hadriánus és a spanyolor-
szági muszlimok. Miért indul egy háború és hogyan legitimálják) és Herbert Zielinski (Der Weg 
nach Rom. Otto der Große und die Anfänge der ottonischen Italienpolitik = A Rómába vezető út. 
Nagy Ottó és az Ottók Itália-politikájának kezdete) írását az kapcsolja össze, hogy mindketten a 
császái-i politika és az egyházpolitika közötti témához nyúlnak. Hack Nagy Károly 778. évi hadjá-
ra tának forrásait elemzi, Zielinski Nagy Ottó Itália-politikáját. Nagy Károly hadjárata ismert ese-
ménysor, szerencsére több forrás is szól róla, ezek tartalma azonban meglehetősen széles skálán 
mozog. Egy részük a causa belli kérdését feszegeti, a másik a hadjárat funkcióját. Van, ahol peri-
fériális jelentőségűnek ábrázolják, és van, ahol a hőstett dominál. A legnagyobb ellentmondás, 
hogy ugyanazt a hadjáratot vereségként és győzelemként is bemutatják. A szerző tíz pontban fog-
lalja össze véleményét, különbséget téve a források keletkezési helye és ideje, valamint a híradás 
kontextusa szerint: az eseményhez időben közeleső források lakonikusak és kevésbé értékelő 



hangnemben íródtak. A későbbiek bővülnek: a pápa környezetében keletkezett levelek sokkal in-
kább a pápai udvar elképzeléseit, semmint a korabeli valóságot tükrözik. A vallási tar talom meg-
jelenése járul t hozzá ahhoz, hogy a blamázs sikerré stilizálódjék, mígnem a Roland énekbe kerül-
ve a valóságnál jóval nagyobb jelentőségű eseménnyé formálódjék. Zielinski tanulmánya Nagy 
Ottó uralkodásának az aacheni királlyá koronázástól a császári diadém megszerzéséig tartó idő-
szakának forrásait elemzi az itáliai politika szempontjából. A szerző végső következtetése az, 
hogy Ottónak már a királykoronázás idejétől kezdve a frank tradíció — a császári cím megszerzé-
se — lebegett a szeme előtt, és megengedhetetlen a szakirodalomban máig fennmaradt elképze-
lés, mely szerint I. Ottónak nem voltak hosszútávú politikai céljai Itáliával. 

Klaus Herbers (Rom und Byzanz im Konflikt. Die Jahre 869/870 in der Perspektive der 
Hadriansvita des Liber pontificalis = Róma és Bizánc konfliktusa. A 869/870-es év a Liber pon-
tificalis Hadriánus-életrajza tükrében) tanulmánya ugyancsak egy megcsontosodott szakirodalmi 
álláspont újragondolását végezte el: a 869/870-es év eseményeit tekintette át a Liber pontificalis 
II. Hadriánus pápa életrajza alnpján. A 860-as években látszatra két bizánci pátriárka vetélkedett 
egymással: Ignatios és Photios, de valójában kettejük harca a világi politika küzdelmeire vezethe-
tő vissza. Ignatios eltávolítását és Photios megválasztását I. Miklós pápa (858-867) a kánonokkal 
ellentétesnek tartotta. Az egyházjogi vita áthúzódott II. Hadriánus pontifikátusára, és 869-ben 
Rómában, majd a IV Konstantinápolyi zsinaton Photiost ellen foglaltak állást, aki ellenfele halála 
után mégis visszakerült a konstantinápolyi főpapi székbe. Az egyházjogi vitáról a 20. század köze-
pének meghatározó bizantinológusa, F. Dvornik úgy foglalt állást, hogy Photios álláspontját tar-
totta helyesnek, és e vélemény azóta is uralja a bizantinológiai szakirodalmat. Herbers a Had-
riánus életrajzot forráskritikai szempontból vizsgálta: összevetette a rendelkezésre álló pápai le-
velezéssel és a zsinati határozatokkal. Végül arra az eredményre jutott , hogy ez a három forrás lé-
nyegében egy informátorra megy vissza (Anastasius Bibliothecarius), azaz lényegében csak egyet-
len forrásunk van. Az életrajznak a római eseményekkel kapcsolatban fontos információja, hogy 
Photios nézeteit tartalmazó könyv tartalmát nem ismerjük, mert az életrajz szerint elégették. 
Herbers kiemeli, hogy ezt csak eretnek tanokat tartalmazó iratokkal tartották megengedhetőnek. 
Egy látszólag kicsi forráskritikai probléma mindmáig megoldatlan egyházpolitikai és politikai 
kérdések újragondolását igényli (pl. egyetemesnek tekinthető-e a 869/870-es zsinat). A Bizánc és 
Róma közti vitában ekkor került elő a filioque kérdése is, amely a bekövetkező egyházszakadás-
nak máig ható sarkalatos pontja. 

A 10. századi pápaság történetét vizsgálta Wilfried Hartmann (War Johannes X. ein Ken-
ner des Kirchenrechts? = Az egyházjog tudója volt-e X. János?) és Ersnt-Dieter Hehl (Zwischen 
Ansehen und Bedrängnis. Das Papsttum im 10. Jahrhunder t = A tekintély és a kényszerhelyzet 
között. A pápaság a 10. században). Hartmann X. János pápa (914-928) egyházjogban való jártas-
ságának kérdését vetette fel, megállapítva, hogy pontifikátusa idejéből viszonylag jelentős számú 
irat (25) maradt fenn. Közülük 13-t közölt Harald Zimmermann, ebből emelt ki hármat Hart-
mann; azt a hármat, amelynek címzettje Hermann kölni érsek volt. Mindhárom foglalkozik a pe-
nitencia ügyével, és a római egyház sajátos jogállásával; utalva Hermann érsek jogban való jártas-
ságára, ami a levelek keletkezésének magyarázata is. Annak alapján, hogy a levelek hosszú idéze-
teket tartalmaznak nemcsak a Bibliából, hanem Nagy Szent Gergely és Sevillai Isidor írásaiból is, 
arra következtet a szerző, hogy ez utóbbiaknak szintén „kéznél kellett lenniük". Végső soron a 
Rajna-vidék korabeli joggyakorlatáról kapunk értékes információkat. Hehl dolgozata a 10. század 
második felének pápáiról szól, helyzetüket a dolgozat címe frappánsan jellemzi. Hehl számos ese-
tet említ, amikor a pápák nem dönthettek szabadon (1. például a Magdeburg érseki rangra emelé-
se körüli huzavonát), volt olyan pápa, akit elkergettek (VI. Benedek), végül az Ottók tekintélyé-
nek növekedése is presztízscsorbulást okozott. Mindamellett mindvégig érzékelhető a kortársak 
felfogásában, hogy a pápák magas hivataluknál fogva bizonyos sajátos tudás (scientia) birtokában 
voltak. 

Karl Augustin Frech — aki a 2006-ban megjelent pápaságtörténeti dokumentumok egyik 
szerzője — tanulmánya a l l . századi reformpápák megjelenése előtti konfliktusok egyik pápája, 
VI. Gergely halálának körülményeivel foglalkozik (Die vielen Tode Papst Gregors VI. Zur Ent-
stehung einer Legende durch Verformung geschichtlicher Fakten = VI. Gergely pápa többféle halála. 
Egy legenda keletkezése a történeti tények átformálása útján). VI. Gergely pontifikátusa rövid volt 
(1045-1046), és az a Sutriban és Rómában zajló zsinat fosztotta meg tisztétől, amely Gergellyel 
együtt IX. Benedek (1032-1045) és III. Szilveszter (1045) pápákat is eltávolította. Ezzel megszűnt az 
1044 óta tartó schisma. A következő pápa, II. Kelemen, nem volt hosszúéletű (1046-1047), és halálá-



nak időpontja közel esett a németországi száműzetésben elhunyt VI. Gergely halálához. Ez utób-
bi időpontja ismeretlen, valamikor 1047 decembere és 1048 nyara között következett be. A zavar 
egyik oka a pontos dátum homályban maradása; a másik, hogy halála -idején már nem volt pápa, 
illetve Rómától távoli — pontosan meg nem határozható — helyszínen érte utol a végzet. A 
simoniával vádolt és száműzetésben elhunyt VI. Gergely halálának négyféle változata ismert. A 
helyszínek közül a Rajna-vidék, általánosságban a „német föld", illetve Róma bukkan fel. A nem 
feddhetetlen erkölcsiségére utaló „meg kellett halnia" utalás mellett egy teljesen jámbor, legendá-
ba illő történettel is találkozunk, amely William Malmesbury Gesta regum Anglorum című írásá-
ban található, amely mintegy száz évvel Gergely halála után keletkezett. Frech megállapítja, 
hogy az itt lejegyzett történet IX. Leó pápa (1049-1054) történetével keverte VI. Gergely élettör-
ténetét. Az itt leírtak számos forrásba továbbkerülve egy pozitív, de nem hiteles élettörténetet 
tartottak fenn. (A szerző függelékként közli a forrás ide vonatkozó részét.) 

A kötet tanulmányait áttekintve úgy véljük, hogy módszertani alapállásból kiindulva akár 
Johannes Fried tanulmánya is válhatott volna címadóvá, illetve a kötet programadó munkájává, 
hiszen a forráskritikai tanulmányok majd mindegyike a kortárs híradások és a később keletkezet-
tek közötti különbséget az emlékezet pontatlanságaiból és hiányosságaiból adódó torzulásokra 
vezetik vissza. A kellő forráskritika hiánya pedig — a szakirodalomban önálló életre kelve — 
hosszútávon stabilizálhatott eltorzított vélekedéseket. Ugyanerről a tőről fakad, ha a múlt (adott 
esetben középkor) történetének egyes elemei vagy szimbólumai önálló életre kelve az eredetitől 
eltérő tartalommal rögzülnek. A magyar középkor kutatói számára sem a jelenség, sem az össze-
hasonlító forráskritika nem ismeretlen. Az ismertetett tanulmányok nyomán megelégedéssel nyug-
tázhatjuk, hogy a középkori forrásszövegek interpretálásában a pusztán szövegre építő — inkább 
irodalomtörténeti — megközelítés mellett visszanyerte pozícióit a régen felfedezett forráskritikai 
módszer. Legfeljebb további új elemekkel kell gazdagítanunk, például az emlékezet működését 
vizsgáló tudományok eszköztárából. 

Font Márta 

Alheydis Plassmann 

ORIGO GENTIS 
Identitäts- und Legitimitätsstiftung in früh- und hochmittelalterlichen 

Herkunftserzählungen. 
(Orbis mediaevalis 7.) 

Berlin 2006. 458 o. 
Identitás- és legitimitásalapítás a korai és érett középkori eredettörténetekben 

Az Origó gentis című könyv egy 2004-ben elfogadott habilitációs értekezés könyvváltozata. 
A szerző, Alheydis Plasmann neve Magyarországon sem teljesen ismeretlen, hiszen Barbarossa 
Frigyes udvaráról írt könyve magyarországi könyvtárban is elérhető. Plassmann jelen műve né-
pek eredettörténetével, önazonosságuk megalkotásával foglalkozik. Könyv formában 2006-ban je-
lent meg az értekezés az Orbis mediaevalis sorozat 7. köteteként. 

Honnan származunk? — alapvető kérdése ez az embernek. Plassmann szerint a múlt ma-
gyarázata azért szükséges, hogy megértsük a jelent. Az eredettörténet identitást, mi-tudatot ad 
az emberek számára, és legitimálja a fennálló rendet. Eredettörténetek akkor születtek, amikor 
valamilyen változás következett be a társadalomban, és az új rendet kellett hitelesíteni. 

A szerzőnő többnyire a forrásokban szereplő gens kifejezést használja a „nép" vagy a 
„törzs" helyett. A genst összetartó erők közül a közös eredet tudatát tar t ja különösen fontosnak. 
A genstől elkülöníti a natio fogalmát, itt a közös territórium is szerepet kap. Elméleti kérdések 
tárgyalása után tér rá egyes történetírók műveinek elemzésére, csoportokba osztva azok műveit. 
Az először vizsgált szerzők olyan népekről szólnak, melyek a római birodalom területén települ-
tek le. Azután elemzi azon népek történetíróit, mely népek már a f rank birodalommal, illetve a 
német császársággal voltak kapcsolatban. Az egy fogalomkörbe tartozó műveket összehasonlítja, 
ami megkönnyíti a részletgazdag munka áttekintését. 

Plassmann először a Brit-sziget történetíróit vizsgálja. Megállapítja, hogy Gildas, a 6. szá-
zadi brit történetíró nem ad eredettörténetet népéről, sőt, negatív tulajdonságokat ír róluk. Az 



inbellitas ( 'harciasság hiánya') a rómaiaktól választja el őket, az infidelitas ('hűtlenség') Izrael 
népéhez teszi őket hasonlóvá. Bűneik büntetéseként érik őket a pikt és skót támadások. Gildas 
számára azért a britek választott népnek számítanak, identitásuk a jövőben valósul meg, ha rossz 
tulajdonságaikat elhagyják, és méltókká válnak az Istentől való kiválasztottságra. Gildas nem te-
kinti a Római Birodalom részének Britanniát, a bri tek nála független gens. 

Beda Venerabiiis (7-8. század) angolszász író egyaránt ír britek, piktek, skótok és angol-
szászok (angolok, szászok, jütök) eredetéről. Plassmann az ő művében nagy fontosságot tulajdo-
nít annak a jelenetnek, mikor Nagy Szent Gergely pápa angol rabokat lát a római rabszolgapia-
con, angyalnak nevezi őket, és elindítja népük megtérítését. Az angolok eszerint akkor nyernek 
identitást, mikor keresztény hitre térnek. Az isteni akarat mindig is megvolt, a név mindig is ma-
gában hordozta a jelentését, de a népnek csak akkor valósul meg a nevével való azonossága, ha 
megtér. Róma Bedánál a kereszténység központjaként kap jelentőséget. Beda művének hatását 
jelzi, hogy az angol szó meggyökeresedett, mint a térség lakóinak általános megnevezése. 

A História Brittonum 9. század elején született, brit/walesi szerző tollából. A briteket a ró-
maiaktól származnak (Brutustól, Aeneas unokájától), ezzel a származtatással a brit szerző elő-
nyösebb képet ad róluk, mint az piktekről, írekről, skótokról és szászokról. A szászokról olyan 
eredetmondát közöl, melyet Beda nem őrzött meg. Eszerint a szászok lemészárolják a lakomára 
hívott briteket, és kardjaikról {sax) kapják a nevüket. Plassmann rámutat arra, hogy családtörté-
netekbe is bekerültek olyan elemek, melyek a népek eredettörténetében szerepet kaptak. Beda 
hatása nyugati szász (wessexi) királyi család történetén is érezhető. 

A frankok történetírói közül Plassmann Toursi Gergely művével kezdi az elemzést. Rámu-
tat arra, hogy Gergely nem ad eredettörténetet. A szenátorcsaládból származó szerző számára 
Gallia története a fontos. A f rank hódítás nem jelent számára lényeges törést, a római Gallia tör-
ténetét folyamatosnak látja. Klodvig alakját párhuzamba állítja Nagy Konstantinéval, de Klodvig 
Gallia üdvtörténetében kap szerepet, nem pedig a frankokéban. Klodvig nem hoz létre új rendet. 
A püspök-történetíró hangsúlyozza a gall szentek és püspökök szerepét, ők adnak legitimitást az 
uralkodóknak. A legitimitás így belülről, a társadalom felől jön. A királynak védenie kell az egy-
ház javát és jogait. 

Fredegar krónikája 660 körül nyerte végleges formáját. A frankokat a trójaiaktól származ-
tatja, a rómaiakkal és makedónokkal hozza őket rokonságba. Névadó hősük is van, Francio. A ró-
maiakkal szembeni eredményes harc ad nekik identitást. Fredegar műve kiemeli a „vezérek" 
{duces) szerepét. Plassamnn szerint itt Fredegar a saját korában fontos szerepet betöltő maior 
domusok alakját vetíti vissza a múltba. Fredegar elbeszélésében az uralkodócsalád ősét, Mero-
vechet tengeri szörny nemzette. Plassmann szerint ez a történet eredetileg a család isteni szár-
mazását igazolta, Fredegar azonban a királyi család megcsúfolására vette bele krónikájába. Fon-
tos elem a krónikában Childerik álma: előbb oroszlánokat, egyszarvúakat, leopárdokat lát, majd 
farkasokat, medvéket, végül kutyákat és egyéb szörnyeket. Ez a királyi család elkorcsosulását jel-
képezi. Fredegar szerint valamikor a nép és az előkelők szerepe volt nagy, később a királyok kap-
tak fontos szerepet, most újra a nép és az előkelők szerepe erősödik. A királyi család állattól szár-
mazott, végül vissza is térnek „állati" eredetükhöz. Fredegar elkülöníti saját népét a longobár-
doktól és a vendektől. Ők is az alapján váltak önálló néppé, hogy sikeresen harcoltak egy másik 
gens, a hunok ellen. A frankokat fölébük emeli, hogy ők a rómaiakkal szemben vívták ki önállósá-
gukat. Fredegarnál fontos jele egy nép önállóságának, hogy van saját vezető rétege, mely saját 
uralkodót választ. A vendek királya éppen egy f rank lesz, Samo. 

727 körül keletkezett a Liber historae Francorum. A frankokat Fredegártól függetlenül a 
trójaiaktól származtatja. Fredegártól eltérően azonban nem ír a nép bibliai származásáról, és a 
rómaiak trójai eredetéről sem. A trójaiak itt a Fekete-tenger vidékére vonulnak, onnan mennek 
Pannóniába, ahol megalapítják Sicambria városát. A rómaiak megbízásából harcolnak az alánok 
ellen, Valentinianus császár vadságuk miatt adja nekik a frank nevet. Nevük történetében tehát 
hangot kap a másik néppel való ellentét, a saját tulajdonság, és a kívülről jövő legitimáció. Később 
az adóztató rómaiak elől vonulnak a Rajna vidékére. Fredegártól eltérően nincs szó arról, hogy 
túlnépesedés miat t vonulnának el, és a nép egy része helyben maradna. Meglehet, a História 
hangsúlyozni akarta a nép egységét, akár azon az áron is, hogy beismeri a rómaiaktól elszenve-
dett vereséget. A História szerint ú j hazájukban királyt választanak maguknak, mint a többi nép 
{sicut ceterae gentes). Faramund lesz a király. Az ő korában törvények szilárdítják meg a frankok 
egységét. 



Paulus Diaconus a 8. század végén írta meg História Langobardorum című művét. Akkor 
írt, amikor önálló longobárd állam már nem létezett, a térség ekkor a frankok uralma alatt állt. 
Plassmann szerint Paulusnak nem az volt a célja, hogy a longobárdoknak legitimitást adjon. 
Azokból a történetekből, melyek alkalmasak lettek volna az azonosságtudat erősítésére, a legiti-
mitás megteremtésére, Paulus elveszi a legitimáló erőt. Amikor a vinnilek (a későbbi longobár-
dok) megütköznek a yandálokkal, Wodan (a germán mitológia ,,főisten"-e) adja nekik a langobárd 
nevet, és győzelemre segíti őket. Paulus nevetséges mesének tartja a Wodan-történetet, úgy tű-
nik, Wodant embernek tekinti. A győzelem a longobárdok vitézségéből és az isteni gondviselésből 
származik. Paulus másképp jár el, mint a 7. századi Origó gentis Langobardorum, mely valóban 
égi eredetűnek tart ja Wodan segítségét. Más helyeken is megfigyelhetjük, hogy Paulusnak lehető-
sége lett volna arra, hogy egy esetet csodaként értelmezzen, azonban kihasználatlanul hagyja az 
alkalmat. Isteni csoda segít azonban a gestában egy frank királyt egy kincs megtalálásában. A 
longobárd uralkodók közül kettőt segít isteni beavatkozás: egyikük (Liutprand) jó kapcsolatot 
tartott a frankokkal és a pápasággal; másikuk (Grimuald) nem a származása, hanem alkalmassá-
ga {idoneitas) miatt lett király Paulus tehát igyekszik a frankoknak legitimitást adni. Az alkal-
masság hangsúlyozása szintén Nagy Károly uralomhoz való jogát erősíti. Paulus a királynak her-
cegekkel való együttműködését is hangsúlyozza. Úgy tűnik, a longobárd író a frankok, longobár-
dok és a pápaság együttműködésében látta a békéhez és jóléthez vezető utat. 

A 11. század elején született St-Quentini Dudo műve a normannok történetéről. Maga 
Dudo nem volt normann, Vermandois-ból származott. Ó már olyan népről írt, mely a Római Biro-
dalom bukása után került kapcsolatba a kereszténységgel. Nem a késő antik birodalom, hanem a 
késő Karoling világ felé orientálódik. Bemutatja egyrészt a normann-frank ellentétet, másrészt a 
normannoknak a frank világba való beilleszkedését. Dudónál Dacia Scithia mellett helyezkedik 
el. A Duna és a Szkíta-tenger közt barbárok élnek, akik Canzából (Skandinávia) vándoroltak oda. 
A dákokat a szerző danaoszokkal és a dánokkal azonosítja, akiket trójaiaknak tart. A túlnépese-
dés miatt kisorsolják azokat a fiatalokat, akiknek el kell költözniük onnan. Hasting vezetésével 
vándorolnak el. Hastingot ellenszenvesnek mutatja be a geszta, mert templomokat, kolostorokat 
pusztít. Negatív előképe Rollónak, a jó uralkodónak, aki már szelídebb, mint Hasting, és aki fel-
veszi a kereszténységet. Rolló még Daciában fellázadt az ottani igazságtalan király ellen, de vesz-
tett, ezért kényszerült száműzetésbe. Scanzába menekült, ott álmot látott, miszerint Angliába 
kell mennie. A normannokat tehát nemcsak a trójai származás legitimálja, mellettük áll a kívülről 
jövő isteni legitimáció is. Angliában Rolló álmot lát: Francia földön (Francia) egy hegy tetején áll, ott 
egy forrás megtisztítja őt a leprától. Különböző fajta madarakat lát, mindnek vörös a szárnya. Dudo 
magyarázata szerint a madarak a különböző embereket jelképezik, akiket a herceg uralma egyesít. A 
forrás a keresztséget jelenti, ez a motívum a Konstantin-Szilveszter-legendából való. 

Widukind, szász történetíró gesztájának három változata is van: az utolsó, C változat I. Ottó 
halála után (973) született. Korábbi a „kolostori" A-változat, és az I. Ottó lánya, Matild számára ké-
szült B-változat. A kolostori változatban Widukind nem említi sem Ottó 962-ben történt császárrá 
koronázását, sem a magdeburgi érsekség 968-ban történt alapítását. Edmund E. Stengel szerint 
Widukindnak a „Róma nélküli" császárság volt az eszménye. Widukind maga is ahhoz a genshez 
tartozik, melyről ír. Műve összehasonlítható Dudo írásával, hisz a szászok és a normannok egy-
aránt akkor lettek keresztények, amikor a Római Birodalom már letűnt. Gesztája szerint a szá-
szok vagy a dánoktól, vagy Nagy Sándor seregéről származnak. Mindkét lehetőség a hadi jártas-
ságra utal. Widukind szerint a görögöktől származhatnak a szászok. Ugyan nem mondja ki, de ez 
kifejezheti a frankokkal szembeni elhatárolódást. A frankok ugyanis a trójaiaktól származtatták 
magukat, a görögök pedig legyőzték a trójaiakat. Részletesebben adja elő Widukind a szászok 
honfoglalását. A szászok csellel vesznek földet a türingiaiaktól, majd fortéllyal és fegyverrel le is 
győzik az őslakosokat. Hasonló történet jelenik itt meg, mint a História Brittonumban. A geszta 
későbbi részében a magyarok jelentik a főellenséget. A szászok meghatározó tulajdonsága a vitéz-
ség és a ravaszság, Widukind ezen tulajdonságok kiemelésével is meghatározza a népet. Legitimi-
tást egyrészt a hódítás joga, másrészt a frank királyok adnak a szászoknak. Dudo és Widukind 
művéről egyaránt elmondható, hogy a hódító joga és a frankok adnak legitimitást népeiknek, de a 
belülről jövő legitimáció fontosabb, mint a külső. Tulajdonságok, és a más népektől való elkülöní-
tés fontosabb, mint az eredettörténet és a név magyarázata. 

Gallus Anonymus a 12. század elején írt a lengyelek történetéről. A szerző Franciaország-
ból származott, talán Dél-Franciaországból. Plassmannál nem szerepel az az elmélet, hogy Gallus 
Magyarországon keresztül ju thatot t lengyel földre. Dudóhoz hasonlóan Gallus is kívülállóként 



írta meg egy nép történetét. Ahogyan Gildas, Dudo és Jordanes is tették, úgy Gallus is földrajzi 
leírással kezdi művét. Lengyelországot olyan szavakkal írja le, melyek a tejjel-mézzel folyó Kána-
ánra emlékeztetnek. Nem beszél bevándorlásról. Gallus leírja a titokzatos idegenek látogatását, 
akiket Popiel fejedelem nem lát vendégül, a szántóvető Piast azonban igen. Piast családja ebben a 
történetben külső legitimációt kap. Gallus inkább a Piast család eredetét tárgyalja, mint a lengye-
lekét. A keresztény hitre térésnél is Mieszko megtérését beszéli el. Gallus tehát azonosítja a her-
cegeket Lengyelországgal, a hercegek adnak önazonosságot a lengyel népnek. A lengyelek nevé-
nek eredetét sem magyarázza. Plassmann tárgyalja az úgynevezett gnieznói találkozót is, mely-
nek során III. Ottó megkoronázza Vitéz Boleszlávot. A koronázás Gallusnál azután történik meg, 
miután a császár megtapasztalta Boleszláv gazdagságát. A koronázás tehát csak elismerése a 
ténylegesen meglévő hatalomnak. Gallus imperátor Romanusnak nevezi Ottót, nem beszél arról, 
hogy Ottó szász. Boleszláv a „római nép birodalmának barátja" lesz, nem pedig a szászoké. 
Plassmann elképzelhetőnek tarja, hogy a koronázási jelenetet Gallus maga találta ki, mint kívül-
ről jövő legitimációt. Nem került bele eszmefuttatásába Bagi Dániel elmélete, aki szerint a Ma-
gyarországot is megjárt gesztaíró Hartvik püspök Szent István-legendája alapján illesztette be 
művébe a koronázási jelenetet. Polónia nőalakként jelenik meg Gallusnál, ami a Piastokhoz tarto-
zik. Ágensnek a hercegek adnak önazonosságot. A lengyelgenset elhatárolja másgensektôl, a po-
roszoktól, pomeránoktól, csehektől. A német népnek azonban nem ellensége Gallus, bár V Hen-
rik alakja rossz színben tűnik fel a gesztában. 

Prágai Kozma a 12. század elején írt. Cseh volt, tehát saját, belföldi krónikása a cseheknek. 
Népét a bábeli nyelvzavarból eredezteti. Amikor leírja a nép jelenlegi hazájába való költözését, 
bibliai és az Aeneas-történetből vett motívumokat is használ (tejjel-mézzel folyó ország, az embe-
rek vállukon hozzák házi isteneiket). Vezetőjükről, Boemusról nevezik az országot Boemiának. A 
területhez való kötődés olyan motívum, mely Widukindnál és Gallusnál is kiemelődik. Eleinte 
nincs a népnek uralkodója: ez az aranykor. Libusa, bíróként a népet vezető asszony helyett férfit 
akarnak uruknak. Libusa megjósolja, hogy a fejedelem zsarnok lesz. A nép azonban megválasztja 
fejedelméül Premyslt, a földművest. A szegény emberből lett uralkodó széles körben elterjedt to-
posz. Az uralkodói hatalom kezdetben rossznak van ábrázolva, Premysl azonban jó uralkodó. 
Kozmánál az a jó fejedelem, aki igazságos, tetterős; a szelídség nem olyan fontos. A dinasztia 
egyik tagjának kell uralkodnia, a népnek engedelmeskednie kell. Kozmánál fontosságot kap a 
szeniorátus elve. A fejedelemség történetén kívül Kozma a prágai püspökség történetét is bemu-
tatja. Plassman rámutat a párhuzamra, ami Kozmánál a fejedelemség és püspökség bemutatása 
közt húzódik: a püspök beiktatásánál is fontos a külső legitimáció: a császár és a mainzi érsek ik-
tat ja be a prágai püspököt. Az idegen népek közül Kozma sötét színekkel ecseteli a lucánokat és a 
liuticsokat, ellentmondásos viszony fűzi a morvákhoz. A lengyeleket ősellenségeknek ábrázolja — 
az ellenszenv kölcsönös, Gallus Anonymus is hasonlóan mutatja be a cseheket. A magyarok hol 
békésnek, hol harciasnak tűnnek fel Kozmánál. A németeket többnyire „teuton"-nak nevezi, az 
egyes törzsek közül leginkább a szászok kapnak nála jelentőséget. Összességében nem ábrázolja 
ellenszenvesnek a németeket, legfeljebb egyes személyeket. Arra is van példa, amikor pozitívan 
ábrázol németeket. Csehországnak a Birodalomhoz való tartozását nem kérdőjelezi meg. Az iden-
titást a dinasztia és az ország adja. Volna lehetőség a kívülről jövő legitimitásalapításra (császár 
által való koronázás, püspökségalapítás), de ezt a krónikás nem használja ki. 

Gallusnál és Kozmánál egyaránt olyan országokról van szó, melyek a Római Birodalom 
letűnte után jöt tek létre. Gallusnál szerepet kap a translatio imperii, a kívülről jövő legitimáció, 
Kozmánál a legitimáció belülről jön. Gallusnál a lengyelek őshonosak, Kozmánál a csehek beván-
dorlók. Mindkét krónikában nagyobb jelentőséget kap a terra, mint a gens. Egyik mű sem emeli 
ki a népeik tulajdonságait. Piastok és Premyslidák egyaránt alacsony származásúak. Az alacsony 
származás az őshonossággal jár együtt. Az önazonosságot nem annyira a gens, inkább a dinasztia 
és a föld adja. Ezek az elemek kezdeti formában Widukindnál és Dudónál is megjelennek. Az 
identitást nem annyira a másoktól való elhatárolódás inkább a mi-tudat erősítése adja. Ez tulaj-
donságok által jelenik meg, melyeket a dinasztia képvisel. 

A művek elemzése után Plassmann az eredettörténetekkel kapcsolatos elméleti kérdések-
kel foglalkozik. Kiemeli például: a mű megírása szempontjából közömbös, hogy a szerző abból a 
genshől származik-e, amelyről ír, vagy kívülről jött, hisz a közönség igényeire kellett figyelnie. A 
bevándorlásról szóló történet véleménye szerint jobban legitimál, mintha az adott népet őshonos-
nak tartják. Megállapítja, hogy az identitás már létezhetett a múltban, kialakulhat a jelenben, de 
lehetséges, hogy csak a jövőben fog kialakulni. Rávilágít arra, hogy az azonosságtudatot kifejezhe-



tik a tulajdonságok, az uralkodó, az uralkodócsalád, vagy a terra, a lakóterület. A kora középkori 
szerzőknél az egyes uralkodó ad azonosságtudatot. Később az uralkodócsalád szerepe nő meg, 
olyannyira, hogy a történetírók már nem a gensre figyelnek, hanem az uralkodócsaládra. Az érett 
középkorban már nem annyira a közös genshez tartozás, inkább a közös terület adja az azonos-
ságtudatot. Az uralkodó és a gens összekapcsolását az érett és késő középkorban felváltja az ural-
kodócsalád és a terület összekapcsolása. Az érett és késő középkorban családtörténetek és város-
történetek használnak hasonló eszközöket, mint korábban a népek eredettörténetei (például: tró-
jai, római eredeztetés). Plassmann választ keres arra a kérdésre, vajon miért nem született frank 
eredettörténet a Liber históriáé Francorum, valamint Dudo és Widukind kora között, a Karo-
ling-korban. Véleménye szerint talán nem volt rá igény, hogy a már meglévő hagyomány helyett 
újat írjanak, de az is lehet, hogy az új uralkodócsalád inkább rátermettségével akart legitimációt 
szerezni, nem pedig egy mesés eredettörténettel. Plassmann vizsgálja a művekben megfogalma-
zott történelmi kép állandóságát. Úgy találja, a vizsgált szerzők többsége formálni törekedett gense 
azonosságtudatát, de egyes esetekben a szerzőre hatással lehetett a környezetének felfogása. 

Plassmann nem vette be a válogatásba Jordanes — a hun hagyomány szempontjából is ér-
dekes — gesztáját: nem lehet eldönteni, mi az, amit Jordnes Cassiodorustól vett át, és mi az, amit 
önállóan írt, így nem lehet szétválasztani kettejük álláspontjait. A magyar történetírók szintén 
kimaradtak a kötetből: Plassmann szerint az ír, skót, skandináv, magyar területek első művei 
már inkább a középkori nemzetek keletkezésével hozhatók kapcsolatba. A német kutató könyve 
azonban a magyar olvasóban is számos gondolatot ébreszthet. A középkori szkíta-felfogás szem-
pontjából érdekes lehet a Bedától hozott adat, mely szerint a piktek Szkítiából származtak. 
Plassmann szerint Beda talán Skandináviával cseréli fel Szkítiát, de az is lehet, hogy Szkítia a 
'barbár vidék'-et jelentette. A História Brittonumban is olvasható olyan eredettörténet, mely Ír-
ország-Skócia egy kelta népcsoportját (Dalriada) Szkítiából származtatja. ír történetben is létezik 
szkíta-skót megfeleltetés. Magyar olvasó számára ugyancsak érdekes a frankok trójai származá-
sáról, pannóniai vándorlásáról, és a Sicambriáról szóló rész, hiszen ezek a gondolatok a Képes 
Krónikába is bekerültek. Plassmann számos olyan eredettörténetben előforduló toposzról ír, me-
lyek a magyar történetírásban is szerepelnek. A Fredegarnál meglevő elbeszélést Merovech állat-
őstől való származásáról az Emese álmáról szóló szakirodalom is szokta idézni. A bibliai ősöktől 
való származtatás, az őshaza, a vándorlás, a csellel szerzett ország, a saját nép dicsérete, az ide-
gen becsmérlése mind-mind olyan fordulat, mellyel a magyar történetírásban is találkozhatunk 
(Anonymus, Kézai Simon, a 14. századi krónikaszerkesztés). Még a rómaiakkal való szembekerü-
lés toposzára is találunk példát Anonymusnál. 

Alheydis Plassmann műve fontos emberi kérdéssel foglalkozik: honnan származunk? A 
könyv tanulságos mindazok számára, akiket érdekel egy nép önazonosságának, a mi-tudatnak ki-
alakulása. A magyar kutatót is segíti abban, hogy a magyar eredettörténeteket elhelyezze az eu-
rópai összefüggésrendszerben. A könyv számos visszatérő fordulatra, toposzra világít rá, így a 
mondakutatás számára is figyelemre méltó. 
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A KAZÁROK BIRODALMA 

Mint azt már alcíme is mutatja, jelen kötet az 1999-ben Jeruzsálemben megtartott Nem-
zetközi Kazár Konferencián elhangzott egyes előadások anyagát teszi közzé. A Denis Sinor és 
Nicola Di Cosmo által gondozott Handbook of Oriental Studies sorozat tizenhetedik kötete szo-
katlanul későn jelent meg, hiszen a konferencia óta mintegy nyolc év telt el. Ennek következté-
ben a Minnesotai Egyetem professzora, a 2001-ben elhunyt Thomas S. Noonan már nem érhette 
meg a könyv megjelenését — sajnos, a szakkönyvkiadás még akadémiai szinten sem mindig megy 
zökkenőmentesen. 



A kötetben összesen tizenhét tanulmány kapott helyet, ezek kiválogatásakor a szerkesztők 
jól láthatóan arra törekedtek, hogy a cikkek által vizsgált kérdések a kazárokkal kapcsolatos ku-
tatások lehető legnagyobb spektrumát fedjék le a történelem, a nyelvészet, illetve a régészet 
szemszögéből. Ezen törekvést az segítette elő, hogy a konferencia sem szerveződött egyetlen szű-
kebb téma (hadászat, diplomácia, vallás stb.) köré, így a tanulmányok meglehetősen tág témakö-
rökben mozognak. Mindennek dacára a kötet írásainak többsége alapvetően két téma köré szer-
veződik: hat tanulmány foglalkozik a kazárok és a különféle népek, így például a ruszok, a bizán-
ciak, avagy a magyarok közti kapcsolatokkal, míg öt írás az egyes, a kazárokra vonatkozó forráso-
kat vizsgálja meg. A fennmaradó hat tanulmány igen eltérő témákat dolgoz fel a Kazár Kaga-
nátus gazdaság- és kutatástörténetétől kezdve egészen a kazár nyelv kérdéseiig. 

A témák változatosságán túl a kötet felépítése is arra utal, hogy a szerkesztők igyekeztek 
minél átfogóbb képet nyújtani az olvasónak Kazáriáról. Az első tanulmány, amit Peter B. Golden 
jegyez, a kazárokkal kapcsolatos kutatások egy szeletét mutatja be, a kötet végén pedig egy külön 
bibliográfia található, ami számos szempont szerint csoportosítva felsorolja a kazárokkal kapcso-
latos legfontosabb szakirodalmat, illetve a különféle (arab, bizánci, perzsa, örmény, grúz, kínai, 
stb.) forrásokat és azok kiadásait. 

Haggai Ben-Shammai előszavát követően a már említett első tanulmányban Peter Golden 
(Achievements and Perspectives, 7-57.) a kazárokkal kapcsolatos kutatásokat ismerteti. Munká-
ját öt részre bontotta: az elsőben egy tömör kutatástörténetet ad, illetve a legfontosabb monográ-
fiák kiemelése mellett a kutatások különböző korszakait összegző munkákra tér ki röviden. A 
második részben a Kazár Kaganátus kutatásának „magyar iskoláját" mutatja be: azt ugyanis, 
hogy a magyar kutatók (Gombocz Zoltán, Németh Gyula, Kmoskó Mihály, Czeglédy Károly, Ró-
na-Tas András) mely — elsősorban nyelvészeti — témák iránt érdeklődtek, s milyen eredménye-
ket értek el. A harmadik rész az orosz kutatástörténet egy szeletét veszi górcső alá (például 
Grigor'ev, Minorsky, Zaxoder, Artamonov munkáit), míg a negyedik a jelenleg folyó kutatásokra 
tér ki, ami időben az elmúlt húsz év munkáit jelenti. Peter Golden nem pusztán kiragad és bemu-
tat egyes fontos monográfiákat, illetve tanulmányokat, hanem az esetek jelentékeny részében sa-
ját nézeteit is kifejti az adott tézisekkel kapcsolatban. Az munka ötödik, egyben záró része a ka-
zár eredet kérdését boncolgatja, bemutatván a legfontosabb felvetéseket, illetve a rájuk adható 
válaszok egy részét. 

Irina A. Arzhantseua (The Alans: Neighbours of the Khazars in the Caucasus, 59-73.) ta-
nulmánya az egyik legjelentősebb kaukázusi nép, az alánok településeit mutatja be, elsősorban 
Gornoe Ekhó példáján keresztül. A 8. század közepén az alánok a Kazár Kaganátus uralma alá 
kerültek, azonban bizonyos mértékű (elsősorban belső) önállóságot élveztek. Mindemellett azon-
ban az adófizetésen kívül segédcsapatokat is kellett küldeniük a kazároknak. A szerző az alánok 
országának földrajzi tényezőin túl a legújabb régészeti kutatások tükrében egyaránt kitér a védel-
mi rendszerek jellemzőire, a fölművelés lehetőségeire is. 

Marcel Erdal (The Khazar Language, 75-108.) a kazár nyelv kérdéskörét boncolgatja, s egy 
igen régi, mindmáig meg nem válaszolt kérdést kísérel meg tisztázni. A munka a kazár nyelvtör-
ténet kérdésében eddig tör tént legfontosabb kutatások (pl. (Golden, Ludwig, Golb és Pritsak) is-
mertetésén túl három részre oszlik. Az első rész a kazár nyelvi korpuszt vizsgálja, a második a 
kazár nyelv besorolásának hangtani bizonyítékait elemzi, míg a harmadikban egy héber kútfőt 
vesz górcső alá. A konklúzióban Erdal megállapítja, hogy bár több bizonyíték van ar ra nézve, mi-
szerint a kazár nyelv bolgár-csuvas típusú volt, mindennek ellenkezőjére is léteznek nyelvi ada-
tok. A kérdéskör megválaszolását tovább nehezíti, hogy több különböző kazár dialektus létezett. 

Artem Fedorchuk (New findings relating to Hebrew epigraphic sources from the Crimea, 
with an appendix on the readings in King Joseph's letter, 109-122.) a korábban a kazárokhoz (is) 
kötött krími héber források egy részét vizsgálja meg, továbbá József király levelét is. A tanul-
mány a Chufut-Qaleh temetőjében talált írások problematikájára fókuszál, s állapítja meg, hogy 
keltezésüknél fogva a kazár történelemre nézve a sírfeliratok semmilyen tekintetben nem tekint-
hetők autentikus forrásoknak. 

Peter B. Golden (The Conversion of the Khazars to Judaism, 123-162.) a kötetben található 
második írásában a kazároknak a judaizmusra való áttérését vizsgálja meg, mely kérdésnek már 
a korábbiakban is több tanulmányt szentelt. A szerző az áttérést tágabb kontextusban is elemzi, 
kitérvén arra, hogy a korábbiakban mely nomád népek (volgai bulgárok, türkök, ujgurok), s mi-
lyen körülmények között vették fel valamelyik világvallást. A kazárok áttérése minden bizonnyal 
szakaszosan ment végbe, s a kezdete valószínűleg Marván ibn Muhhamed 737. évi hadjárata 



utánra tehető. A kazár vezető elit megtérése aligha jelentette a szélesebb körű áttérést, azonban 
a 9-10. század fordulójára a zsidó hit szélesebb körben elterjedt, legalábbis a központi törzsek kö-
zött. A tanulmány a kazárok áttérését mindemellett nem csupán a kazár államra vonatkozóan, 
hanem a Bizánci Császársághoz, illetve az Abbaszida Kalifátushoz fűződő kapcsolatok tükrében is 
elemzi. 

James Howard-Johnston (Byzantine sources for Khazar history, 163-193.), a kazárokra vo-
natkozó bizánci forrásokat elemzi (pl. Nikephorosz és Theophanész), különös tekintettel a De 
Administrando Imperio-ra. A műből elsősorban a bizánci-kazár viszony alakulását veszi górcső 
alá, illetve Bizánc általános steppei politikáját emeli ki. A rendelkezésre álló forrásokból nem le-
het megállapítani, hogy a bizánci-kazár szövetség átvészelte-e a 8. század második felét avagy 
sem, azonban a kazárok 9. századi történelmére vonatkozóan a DAI több adatot szolgáltat: e te-
kintetben Howard-Johnston külön kitér a forrás magyarokra vonatkozó részeire. 

Tatiana M. Kalinina (Al-Khazar and wa-'l-Saqáliba: Contacts. Conflicts? 195-206.) tanul-
mánya a kazárok és a velük érintkező szlávok viszonyát vizsgálja meg a muszlim források alap-
ján. Kalinina nem csupán a kazárok és a szlávok békés kapcsolatainak milyenségét elemzi, hanem 
azt is, hogy voltak-e konfliktusok közöttük. Erre a kérdésre azonban a jelenleg ismert források 
alapján nemmel válaszol, hiszen nincs tudomásunk komolyabb ellentétekről a Kazár Kaganátus 
és a szláv törzsek között, ami természetesen nem vonatkozik a kazárok és a ruszok viszonyára. 

Thomas S. Noonan (Some observations on the Economy of the Khazar Khaganate, (207-244.) 
Peter B. Goldenhez hasonlóan olyan témát választott előadása és tanulmánya témájául, aminek 
az elmúlt évtizedekben már számos aspektusát megvizsgálta. Noonan tragikusan korai halála mi-
att már nem tudta teljes mértékben befejezni ezen munkát , így azt Roman K. Kovalev rendezte 
sajtó alá. A tanulmány több szempontból is megvizsgálja a kazár gazdaságot: egyrészt az egyes ré-
giók (Itil, a Volga alsó folyása, Volga-Dnyeper vidéke, Krím-félsziget, burtaszok földje) gazdasági 
sajátosságait mutat ja be, másrészt pedig általánosabban szól az írásbeli forrásokról, a numizmati-
kai eredményekről is. 

Vladimir Ja. Petrukhin (Khazaria and Rus': An examination of their political relations, 
245-268.) a kazárok és a ruszok kapcsolatát vizsgálja, jelentős mértékben a PVL-re (Povest' 
vremennych let), illetve a muszlim forrásokra alapozva. A szerző a közvetlen kapcsolatokon kívül 
tágabb kontextusban is tanulmányozza a kérdést a formálódó Rusz nagyhatalom és a kazárok ci-
vilizációs különbségeinek és ezek következményeinek elemzésével. A 9-10. század során a formá-
lódó Rusz érdekelt volt abban, hogy a Kazár Kaganátus által ellenőrzött távolsági kereskedelem 
legalább egy részét magának sajátítsa ki. Ez a momentum, a kelet-európai steppe „régi" és „új' 
urai, azaz a zsidók és az oroszok közti vetélkedés mélyen gyökeret vert az orosz historiográfiában. 

Róna-Tas András (The Khazars and the Magyars, 269-278.) tanulmánya a magyarok és a ka-
zárok viszonyrendszerét vizsgálja, amely kérdéskörrel kapcsolatban jelentős részben saját 1999-ben 
megjelent könyvére (Róna-Tas András: Hungarians and Europe in the early Middle Ages. An 
introduction to early Hungarian history. CEU Press, Bp. 1999.) alapozta mondanivalóját. A tanul-
mány egyrészt röviden felvázolja a kazárokkal kapcsolatos magyarországi kutatásokat, foglalko-
zik a kazár népnév kérdésével, illetve a kazár nyelvvel is, másrészt, kitér a Kuvrat Bulgáriáját le-
győző kazár-magyar „koalíció"-ra, a magyarok vándorlására egészen Etelközig, továbbá bemutat-
ja a 8-9. századi kazár-magyar politikai kapcsolatokat is. A tanulmány lezárásaként a szerző a 
honfoglalás kazárokhoz kapcsolódó elemeit, illetve a 10. századi kazár-magyar érintkezéseket 
mutat ja be. 

Eliezer Schweid (The Khazar motif in Juda Halevi's Sefer Ha-Kuzari, 279-290.) a kazárok-
ra vonatkozó egyik legfontosabb héber kútfőt, Juda Halévi könyvét vizsgálja meg. Halévi könyvé-
ben az igazságot kereső király figurája az oktató, míg a tudósok a tanulók szerepét töltik be. 
Schweid a Halévi munkájában szereplő adatokat nem tekinti hitelesnek, s megállapítja, hogy 
azok Halévi kreálmányai, s mint ilyenek, a korabeli zsidó öntudat termékei. 

Dan D. Y. Shapira (Iranian Sources on the Khazars, 290-306.) az igen gazdag perzsa for-
rásanyagot elemezve jut arra a következtetésre, hogy azok alapos megvizsgálása, illetve a töredé-
kek rekonstruálása újabb adalékokat szolgáltathat a kazár történelemhez. Számos perzsa munká-
ban a kazárok együtt jelennek meg a ruszokkal, illetve a szakalibával, továbbá egyéb északi né-
pekkel. Azonban a forrásoknak csupán egy része tartalmaz érdemi adatokat, hiszen nagyon sok 
köztük a pusztán szépirodalmi igényeket kielégítő munka. 

Dan D.Y. Shapira a kötetben helyet kapott második tanulmányában (Armenian and Geor-
gian Sources on the Khazars, 307-352.) az örmény és grúz forrásokat veszi górcső alá elsősorban 



Movses Khorenacira, illetve „Pszeudo-Movses Khorenaci"-ra alapozva. A tanulmány az említett 
szerzőkön kívül számos egyéb forrással foglalkozik, s részletesen ismerteti őket. Az örmény és grúz 
munkákban számos helyen feltűnő „északi népek" több esetben alighanem a kazárokat takarja. 
Konklúzióként Shapira azt szűri le, hogy a grúz és az örmény kútfőket célszerű egymással összevetve 
felhasználni, s azok elsősorban a korai kazár történelemre nyújtanak értékes adatokat. 

Victor A. Shnirelman (The story of euphemism: The Khazars in Russian nationalist lite-
rature, 353-372.) egyfajta „kutatástörténet"-et ad a kazárokra vonatkozóan, amikor az orosz na-
cionalista történetírás Kazária-képét ismerteti A tanulmány részben a Szovjetunió felbomlása 
után elharapódzott orosz antiszemitizmus, s az ez által jelentékeny mértékben befolyásolt nacio-
nalista történetírás kazárokhoz kapcsolódó részével foglalkozik. Bár az állami szintű antiszemi-
tizmus a rendszerváltással megszűnt, a szabad beszéd magával hozta a radikális nézetek terjedé-
sét. Ezeknek jelentős részük van abban, hogy továbbélnek azok a klisék, amik a Kazár Kaga-
nátust mintegy „káros"-nak bélyegzik meg a Rusz formálódásának szempontjából. 

David. Wasserstein (The Khazars and the World of Islam, 373-386.) több szempontból is 
elemzi az iszlám világ és a Kazár Kaganátus viszonyrendszerét. A kazárok és a muszlimok közti 
kapcsolatokat elsősorban a 7. század közepétől a 8. század második feléig tartó arab-kazár hábo-
rúk tükrében mutatja be. Bár a kalifátus kialakulásának időszakában a muszlimok igen nagy fi-
gyelmet szenteltek a kazároknak, a későbbiekben az iszlám világ perifériáján elterülő Kazár 
Kaganátus a háborúk lezárultával nagymértékben kikerült az iszlám világ látóköréből. 

Paul Wexler (Yiddish evidence for the Khazar component in the Ashkenazic ethnogenesis, 
387-398.) tanulmányában az askenázi zsidóság kialakulásában betöltött kazár szerepre vél bizo-
nyítékot találni. A kérdés tisztázására elsősorban a jiddis nyelv igen erőteljes szláv, illetve német 
kötődését elemzi. Wexler nem fogadja el azt a nézetet, hogy a jiddis nyelv a német egy változata, 
hanem úgy véli, hogy a nyelv a 9. és a 12. század között alakult ki a szorb nyelvből, amely egy 
nyugati szláv nyelv. Lehetségesnek tartja, hogy az askenázi zsidók eredendően a Balkánról szár-
maztak, és a zsidó hitre á t tér t kevert szláv-avar, illetve germán-szláv csoportokból alakultak ki. 

Constantine Zuckerman (The Khazars and Byzantium - The first encounter, 399-432.) munká-
jában a bizánci-kazár kapcsolatok kialakulását vizsgálja meg. Zuckerman elsősorban Herakleiosnak a 
Szaszanida Perzsia ellen vezetett hadjáratát elemzi, illetve azt, hogy a Kaszpi-tenger északi ré-
szén pontosan hol és mikor is tűntek fel a kazárok. A bizánci-kazár együttműködés a 8. század 
elején volt a legszorosabb, habár már ekkor is akadtak ellentétek, például a Krím birtoklásának 
kérdésében. Konklúzióként a szerző megállapítja, hogy a bizánci-kazár viszonyt elsősorban a kö-
zös ellenségek megléte határozta meg, azonban ezek eltűnésével, illetve a kapcsolatok megválto-
zásával a korábban szövetségesi viszony is nagymértékben átalakult. 

Összességében elmondható, hogy a „The World of the Khazars" magas szakmai színvonalat 
képviselő tanulmánykötet, amely igen neves kutatók közreműködődésének gyümölcseként ké-
szült el. Több téma esetében kifejezetten hiánypótló írásokról beszélhetünk, s az pedig igen ör-
vendetes, hogy a kazárokkal kapcsolatos magyar kutatásokat több szerző is a részletekbe menően 
mutatja be, illetve használja fel, ami tovább öregbíti a honi turkológia, történettudomány és régé-
szet hírnevét. 

Makó Gergő 

Veszprémy László 

LOVAGVILÁG MAGYARORSZÁGON 
Lovagok, keresztesek, hadmérnökök a középkori Magyarországon. Válogatott tanulmányok 

A Hadtörténet i Intézet és Múzeum Könyvtára, Argumentum Kiadó, 
Budapest, 2008. 296 o. 

„A kötetbe összeválogatott tizenöt tanulmány a lovagi kultúra és lovagi hadviselés művelő-
déstörténeti, fegyvertörténeti szempontjait veszi számba a magyar középkor 1000 (907) és 1459 
közötti időszakából. Bár más és más kiindulópontból, mindegyik arra keresi a választ, hogy 
mennyire épültek be a korabeli magyarországi hadviselő társadalomba a lovagi szertartások és 
mítoszok, milyen mértékben hatotta át a fegyverforgató elitet a lovagi gondolkodásmód, végső so-
ron pedig azt vizsgálja, hogy mennyire érhető tet ten mindez a rendelkezésünkre álló forrásokból" 
— e szavakkal bocsátja ú t jára könyvét Veszprémy László alezredes, a Hadtörténeti Intézet igaz-



gatója (7.). Középkori hadtörténelmünk neves kutatója gazdag munkásságából a hazai lovagkor 
tárgykörébe tartozónak ítélt írásait közölte. Még mielőtt rátérnék arra, hogy a végeredmény te-
matikája mennyire fedi a célkitűzésben foglaltakat, a szerző történészi gyakorlatáról kell szól-
nom, amelyről a fent idézett gondolatok is vallanak, de amelyről a Bevezető egésze nyújt pontos 
tájékoztatást. (Ezért a bevezetőről túlzás nélkül állítható, hogy a szaktanulmányokkal egyenérté-
kű részét képezi a könyvnek.) Veszprémy László nem „csak" hadi történetírást művel, hanem 
vérbeli középkorászként filológiai kutatásokat is végez. Kiemelendő közülük új Anonymus-fordí-
tása, ami a szöveg magyarításán túl alapos jegyzetapparátust közöl (A honfoglalás korának írott 
forrásai. Szerk. Kristó Gyula. Szeged 1995. 277-347.; a fordítás ú j kiadását 1. Anonymus: A ma-
gyarok cselekedetei - Kézai Simon: A magyarok cselekedetei. Bp. 1999. 7-86.). A Magyar Tudo-
mányos Akadémia doktora cím elnyeréséért pedig medievisztikai-historiográfiai értekezést nyúj-
tott be, amit idén, 2009-ben sikerrel védett meg. Látszik, hogy a hadtörténész Veszprémy László 
milyen erős szálakkal kötődik a középkortudomány más területeihez, ami szerencsés kiinduló-
pontot jelent ítéletalkotásaihoz. E többirányú felvértezettség révén elemzései nem válnak sem a 
forrásoktól elrugaszkodott modellezésekké, sem az íróasztal magánya mellett kimunkált, csata-
tér-idegen elméletekké. 

A jelen könyv tárgyi irányultsága kettősséget hordoz: nem csak a tényleges lovagkorra ter-
jed ki, hanem olyan lovagkor előtti személyekre, jelenségekre is, akiket és amiket egyes króniká-
sok a lovagvilág jellemzőivel ruháztak fel. Ez a korszaktágító anakronizmus tehát nem köz-, ha-
nem eszmetörténeti szempontból értékes. 

A Lovagvilág Magyarországon az átlagos tanulmánykötetekhez képest feltűnően nagy tu-
datossággal szerkesztett gyűjtemény. Eleve rokonszenves vonása, hogy a tanulmányok naprakész 
változatban jelentek meg, legtöbbször bővített szöveggel és jegyzetapparátussal, ily módon a szer-
ző 2008-ra érvényes tudását és álláspontját tükrözik. Igaz, alkalmanként olyan jelentős változta-
tással, továbbírással, összeszerkesztéssel is élt, ami szokatlan végeredményre vezetett. A tanul-
mányok első megjelenési helyét és idejét közlő jegyzékből kiderül például, hogy két, jelen kötet-
ben közölt írásának összesen hat (!) szöveg-őse van. Ez a hat valójában öt, mert ez a jegyzék — bi-
zonnyal a nyomda ördöge miatt — a Hadtörténelmi Közlemények 111. (1998) évfolyamának 657. 
és 665. oldala között két bibliográfiai tételt is feltüntet, holott azon a helyen csak egyetlen tanul-
mány áll; ez esetben a második, a Zsigmond, a katonai reformer ? a valós, de onnan meg az eredeti 
alcím, A haditechnikai írásbeliség és a technikai újítások kora maradt le (220.). Kissé zavaró ez a 
formai tökéletlenség, de tudományos tartalmat, logikai érthetőséget érintő hiba nem esett. Az 
írások első megjelenési helyéről tájékoztató bibliográfiából egyébiránt kiderül, hogy a könyv más 
tételei is több alapváltozatra mutatnak vissza; végsősoron a kötetbe felvett tizennégy dolgozat-
nak huszonhárom (igazából, a fentiek értelmében, huszonkettő) különálló előzménye van. Vesz-
prémy László ezek feltüntetésével egyrészt példamutató őszinteséget tanúsított, másrészt — ép-
pen az eredeti munkák könnyű visszakereshetősége révén — igazolta írói magatartását, amely-
nek értelmében a minél jobb ú j változatra törekvés előbbre való az ősszövegek megmerevített for-
mában való újraközlésénél. A legkorábbi közülük 1988-ban jelent meg először, de egy 2007-ben 
készített tanulmányát is jelentősen kibővítette 2008-ra. 

A válogatás további erénye a szakirodalmi hivatkozás egységesítése. A lábjegyzetek mind-
végig rövidített utalásokat hoznak, amelyek feloldása a tanulmányok után következő egyesített 
bibliográfiában áll. Ezáltal nem csupán a sokszor idézett forráskiadványok és feldolgozások rövi-
dítésének terjedelemnövelő újra- és újrafeloldását lehetett elkerülni, hanem, ami ennél fonto-
sabb, egy gazdag, ugyanakkor áttekinthető bibliográfiai tájékoztatást kapunk (221-264.). 

A könyv főszövege — a bevezetőben ígértekhez képest — csak tizennégy tanulmányt tar-
talmaz. Ez a figyelmetlenség némileg menthető azzal, hogy, amint jeleztem, a bevezető maga is 
felér egy tizenötödikkel, amennyiben az Árpád-kori hadviselésről alkotott 19-20. századi vélemé-
nyek tömör áttekintését nyújtja. Elveti a könnyű-, illetve a nehézfegyverzetű hadviselési mód sze-
repét egyoldalúan túlhangsúlyozó nézeteket, és azok meglátásait igazolja, akik felismerték, hogy 
az Árpád-kor végéig a könnyű-, illetve a nehézfegyverzetű egységek együttes jelenlétével és alkal-
mazásával kell számolni (8-9.). 

A tanulmányokat három fejezetbe rendezte szerzőjük. „A középkori hadtörténetírás és for-
rásai" az első, ami három írást ölel fel. Előbb a fejezetcímet adó elméleti értekezést olvashatjuk, 
majd a bevezetőben jelzett időszakasz határairól közöl egy-egy esettanulmányt. A 907-ben vívott 
pozsonyi csatát hosszabb, az 1459. évi körmendi ütközeteket rövidebb kidolgozásban ábrázolja, és 



a fejezet vállalt szemléletéhez igazodva nem az eseménytörténeti, hanem a forrástani tanulságok-
ra összpontosít. 

A második, egyben fő fejezet a „Lovagok és keresztesek" világának szentel kilenc tanul-
mányt; amennyire lehet, a tárgyalt események időrendje szerint. Értelemszerű ugyanis, hogy a 
különböző jellegű írások hol szűkebb, hol tágabb időhatárokra terjednek ki, nem egy közülük 
szükségszerű átfedésben áll egymással. Előbb a 10. század legendás magyarverő bajor hadvezére, 
Szent Rasso köré fűzött történelmi emlékezet alakulását mutat ja be, ezután az ifjú Szent István 
esztergomi felövezésének hagyományát veszi forráskritika alá. A fejezet leghosszabb egysége a 
Magyar Királyság és a keresztes hadjáratok kapcsolatát taglalja. Ezután négy rövidebb elemzés 
sorakozik, de a bennük foglalt sűrű mondanivaló miatt mindegyikük fokozott olvasói figyelmet 
igényel. Közülük az első a kevés számú hazai lovaspecsét heraldikai, szfragisztikai és diplomati-
kai vonatkozásait láttatja hadtörténészi szemszögből (is); a krónikákban és oklevelekben említett 
páncélokról, illetőleg páncélosokról szóló írás a középlatin filológia körén túl egyes kifejezések kö-
zépgörög, sőt újlatin formáit vonja be vizsgálataiba; erre két, szorosan összetartozó tanulmány 
következik, a számszeríj hazai használatának kezdeteit főként Anonymus, a zászlóhasználat ma-
gyar kezdeteit Kézai Simon gestájára összpontosítva tárgyalja. A középkori hadilovakról írt dol-
gozatot szerzője különlegesen fontosnak, úttörő jellegűnek tartja, mert, amint azt a bevezetőben 
hangsúlyozza, ez a téma első magyar nyelvű összefoglalása. A második fejezet egy Anjou-kori fej-
lemény bemutatásával zárul, a magyarországi alapítású Szent György Lovagrend — egyúttal az 
első világi lovagrend — létrejöttének és európai szerepének ismertetésével. 

A harmadik, „Hadmérnökök és ágyúmesterek" című fejezet két késő középkori témája kö-
zül az egyik átfogóan ismerteti a Zsigmond király környezetében végbement haditechnikai újítá-
sokat és a róluk tanúskodó kéziratokat, kitekintve a Bizánc 1453. évi ostroma alatti magyar tü-
zérségi szerepvállalásra. A kötet befejező tanulmánya, egy Zsigmond királlyal kapcsolatban állt 
itáliai hadmérnök, Mariano di Jacopo detto il Taccola munkásságát értékeli. Taccola De rebus 
militaribus ('A hadi eszközökről') írt műve a korai reneszánsz érdekes haditechnikai kútfője; 
Veszprémy, tisztázva a kéziratok szöveghagyományozódásának elágazó útját, a forrás tudomány-, 
művelődés- és művészettörténeti jelentőségét egyaránt elemzi, és a kora újkori műszaki irodalom 
előkészítőjének tartja. 

Végigtekintve a tanulmányok tartalmán, úgy látom, hogy a kötet tematikája nincs teljes 
összhangban a célkitűzéssel, hanem túlteljesíti azt. A két első írás ugyanis nem illeszkedik bele a 
lovagvilág sem a szűk (tényleges), sem a tág (a lovagkori szerzők anakronizmusa által megnövelt) 
jelentéstartományába. A középkori hadtörténetírás és forrásai című tanulmány időbeli korlátozás 
nélkül szól a középkori hadtudomány kutatásának módszertani kérdéseiről, az Aventinus híradá-
sa a magyarok 907. évi győzelméről. Csata Pozsonynál című dolgozat pedig éppen azt bizonyítja, 
hogy a bajor humanista író mennyire megbízható képet közölt a 10. század eleji magyarság 
steppei lovasíjász taktikájáról, annak sikeres alkalmazásáról. Mindazonáltal e két tanulmányra 
nem azért érdemes részletesebben kitérni, mert kilóg a magyarországi lovagvilág tárgyköréből, 
hanem mert ez a kettő a könyv egymással legszorosabban összetartozó részét képezi, azonfelül jól 
szemlélteti Veszprémy többirányú témamegközelítését. 

A középkori hadtörténetírás és forrásai egy, a Hadtörténelmi Közleményekben lefolytatott 
vita egyik hozzászólása. Amint az ismeretes, a vitaindítónak szánt eszmefuttatást a posztmodern 
irányzat elkötelezett híve, Gyáni Gábor tet te közzé, a tudományos megismerés két elvi problémá-
jára rávilágítva: egyrészről a tényleges történések rekonstruálhatóságára, másrészről a (had)tör-
ténészi modellalkotás létjogosultságára, amit a korai idők vonatkozásában a szűkös forrásadott-
ság tesz kérdésessé. Veszprémy finoman érzékelteti, hogy Gyáni szemléletmódjára is igaz: nincs 
új a nap alatt, mivel az általa feszegetett problémába — vagyis annak kérdésébe, hogy mennyi hi-
telt adhatunk az egykorú szerzők által közölt adatoknak — a középkori hadtörténetírás már kez-
deti szakaszában, a 19. században beleütközött. A szerző alapos historiográfiai összegzést nyújt a 
tudományág fejlődéséről és főbb eredményeiről, ennek során is kitűnik széleskörű olvasottsága. A 
hadtörténelmi forráskezelés szabályainak kidolgozását Hans Delbrückhöz köti, aki rámutatot t 
arra, hogy minden esetben mérlegelni kell a lejegyzés helyét, idejét, az információk eredetét, a 
szöveg forrásértékét. Ezek a kívánalmak természetesen a kutatás minden területén érvényesíten-
dőek. Érdekességképpen itt fel lehetett volna idézni azt, hogy a hazai tudomány ilyen általános 
elvi követelményrendszert már 1778-ra felmutatott. A jezsuita Katona István ugyanis ezzel veze-
ti be negyvenkét kötetes kritikai történetét: „Amint akármely szerző legfőbb tanúságtételét idéz-
zük, egyszersmind tudni akarjuk, milyen méltóságot viselt, mely korban élt, milyen vallású, mi-



lyen nemzetiségű, beállítottságú volt; vajon írói hivatással, avagy csak a puszta leírás kötelezett-
ségével végezte feladatát; mekkora hitelességet tulajdoníthatunk neki, merészebben vagy óvato-
sabban tudott-e állítást tenni" (Stephanus Katona: História Critica Primorum Hungáriáé Du-
cum. Pestini, 1778. 1-2. [Fordítása tőlem - Sz. Gy.]). Persze sok idő telt el 1778 óta: a középkorku-
tatás szakterületekre tagolódott, ezek mindegyike saját folyamatos megújhodásáért felel. A had-
történeti irodalom esetében ezt a megújhodást többek között a jelen tanulmány záró gondolata 
szolgálhatja, a nem hadászati célzattal írott kútfők hasznosíthatóságáról. A műveltség, a követen-
dő irodalmi minta (és tegyük hozzá: személyes elfogultság) által befolyásolt, tehát egyfajta szerzői 
modellképzésen átesett információk értékelésére az interpretáció hármas szintjét állítja fel Vesz-
prémy. Első szint a lezajlott, de a maguk teljességében már megismerhetetlen események sora; 
második a róluk született egykorú vagy közel egykorú források és korai feldolgozásoké; harmadik 
a legújabb technikai felszereltséggel dolgozó, a rekonstruált korabeli fegyvereket és a katonai sza-
bályokat ismerő modern történész modellalkotása (19.). 

Az Auentinus híradása a magyarok 907. évi győzelméről. Csata Pozsonynál elemzés tulaj-
donképpen a fentiek gyakorlati esettanulmánya, mindemellett a közelmúlt historiográfiai siker-
története; szükséges a pozsonyi helytállás emlékezetének újjászületését erről az oldalról is meg-
vizsgálni, és ebben a folyamatban elhelyezni Veszprémy László jelen dolgozatát. A 10. század har-
ci eseményei közül a köztudatban leginkább a 955. évi augsburgi vereség él, az sem véletlen, hogy 
erről készült könyv terjedelmű feldolgozás. Bóna István 2000-ben éles hangon, de teljes joggal tet-
te szóvá múlt-tudatunknak a pozsonyi csata elfeledettségében lemérhető torzulását. 2003-ban az-
tán megszületett a csata első önálló modern összegzése, Négyesi Lajos tanulmánya. A 2007. esz-
tendő, lévén a győzelem 1100. évfordulója, új lendületet adott az emlékezésnek, bár az is jelzés ér-
tékű, hogy erre a kerek évfordulóra nem a győztesek, hanem a vesztesek leszármazottai rendez-
tek kiállítást - Hainburgban. (Igaz Levente - Sándor Anita: „Schicksalsjahr 907 - Die Schlacht 
bei Pressburg und das frühmittelalterliche Niederösterreich." Beszámoló a 907. évi pozsonyi csa-
tát bemutató osztrák kiállításról. Hadtörténelmi Közlemények 121. [2008] 485-491.). 2007 őszén 
itthon az Anonymus szerint 907-ben elhunyt Árpád nagyfej edelemnek szentelt konferencián Vesz-
prémy László tar tot t előadást a csatáról, s ugyancsak a jubileumi évben jelent meg az e témáról 
készített tanulmányának az ősváltozata a Történelmi Szemle hasábjain. 2006-2007 között Torma 
Béla Gyula nyugállományú ezredes közölte ez irányban végzett kutatásait. Eredményeinek össze-
foglalásával a pozsonyi győzelem tudományos emlékezete is eddigi csúcsára jutott: végre önálló 
könyv tárgyává érett. Ebben Torma Béla Gyula hadszíntérelemzése és hadműveleti modellezése 
mellett Négyesi Lajos hadművészeti, Révész László régészeti, valamint Veszprémy László histori-
ográfiai írása kapott helyet, Szenthe Gergely és Veszprémy László magyar nyelvű forrásközlései-
vel, végül egy részletes bibliográfiai tájékoztatóval (Egy elfeledett diadal. A 907. évi pozsonyi csa-
ta. Szerk. Torma Béla Gyula, Veszprémy László. Bp. 2008.). Hogyan illeszkedik ebbe a folyamatba 
a „Lovagvilág Magyarországon" tételei közé beválogatott dolgozat Aventinus híradásáról? A Szer-
ző a pozsonyi csatával foglalkozó publikációi közül ebben a könyvben olvasható a legteljesebb 
írás. A 16. század elején alkotó bajor humanista (eredeti nevén: Johannes Turmair) bőbeszédű 
Bajor Évkönyvének nem volt szokás forrásértéket tulajdonítani, ezért a 9-10. századi magyar tör-
ténelem kútfőgyűjteményei sem közlik a csatára vonatkozó néhány oldal fordítását, amint azt a 
szerző is szóvá tette. A forrás elemzését látva igazat kell adnunk Veszprémy bíráló szavainak. Ku-
tatásai ugyanis filológiai és hadelméleti szinten egyaránt azt bizonyítják, hogy ez a késő középko-
ri munka a benne megőrzött — ismert és ismeretlen eredetű — egykorú értesülések révén érté-
kes kútfő 907 hadi eseményeire vonatkozólag. Különösen meggyőző a 10. század elején elhunyt 
Regino prümi, majd trieri apát krónikájából vett szófordulatok kimutatása Aventinusnál (25.). 
Bizonyítását nekrológiumok adataival, továbbá hadászati párhuzamok felvonultatásával teszi tel-
jessé, s ezek kapcsán utal vissza a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztősége által kezdeménye-
zett vitára. Összességében úgy látja, hogy Aventinus gondos történész módjára járt el, s noha a 
maga humanista retorikájába foglalta mondandóját, de jó érzékkel dolgozott: benne tisztelhetjük 
korai hadtörténelmünk első tudós feldolgozóját (29-30.). Az interpretációs hármasság jegyében 
igazolt kútfőre azért van nagy szükségünk, mert a Salzburgi és a Sváb Évkönyvek korabeli szűk-
szavú bejegyzéseit életszerű csataképpé egészíti ki. Hiánypótló mellékletként a latinul írt Bajor 
Évkönyvek és a német nyelvű rövidebb változat, a Bajor Krónika szemelvényeinek első magyar 
fordítását adja Veszprémy (39-42.). 

A könyv más tanulmányai is tartalmaznak segédleteket, a szemléltetés hatékonyságát fo-
kozandó. Az 1459. évi körmendi ütközetek historiográfiájához hozzászóló írás függeléke Mátyás 



király Pálóczi László és Ónodi Czudar Simon kapitányokhoz intézett levelét közli fordításban; 
igaz, ezt mellőzni lehetett volna, mert a teljes levél fordítását maga a tanulmány főszövege egy-
szer már tartalmazza (46, 49.). A Magyarország és a keresztes hadjáratok két ilyen melléklete an-
nál hasznosabb: előbbi az 1096. év kronológiája (94.), utóbbi a II. András kereszteseinek adattára 
oklevélkritikai megjegyzésekkel bővítve (117-118.). 

A „Lovagvilág Magyarországon" számos gondolatébresztő eredménye közül az egyik éppen 
II. András 1217-1218 közötti keresztes útjához kapcsolódik. A szerző a magyar király — korabeli 
és későbbi írók által nem sokra becsült — hadjáratát új szempont alapján értékeli. Veszprémy el-
sőként figyel a katonákat és lovaikat szállító hajók befogadóképességére, A hajók bérlésére fordí-
tott összegből következtetni lehet azok mennyiségére; ebből, valamint Tyrosi Vilmosnak a Szent-
földön tartózkodók létszámára te t t utalásából következtetve számol le a tízezres lovagsereg fan-
tomjával, és azt a véleményt osztja, amely szerint a magyar és az osztrák keresztes sereg együtt is 
legfeljebb négyezer főt tett ki (105-106.). Ettől a harci erőtől viszont lényegesen kevesebbet lehet 
elvárni, mintha valóban tízezres nagyságrendű sereg állt volna fegyverben. A király felmérhette, 
hogy nem képes a helyi viszonyok megváltozatására, de még egy nagyobb mezei ütközet eredmé-
nyes megvívására sem; így érthető, hogy hamar feleslegesnek ítélte jelenlétét, és hazatért . II. 
András helyzetértékelése alapjában véve helyes volt; más kérdés, hogy a rendelkezésére állt moz-
gásteret mennyire járta be. 

A katonai hatékonyság tág összefüggésrendszerébe vezet be a Csatamének, paripák és há-
taslovak témájának feldolgozása (155-170.). A lovak értékének írott adatait gondos filológiai 
elemzéssel fejti ki, ám testi adottságaik ismertetéséhez régészeti eredményekre épít. Ez különö-
sen fontos, mer t közelebb ju tha tunk a sereglétszám és a fegyverzet valósághű becsléséhez, ha 
tudjuk, hogy a vonuló vagy hajón szállított lóállomány mennyi takarmányt igényel, s hogy milyen 
testalkatú állatok mekkora páncélzatot hordozhattak. Ami a középkori hadilovak gazdaság-, tár-
sadalom- és művelődéstörténeti igényű áttekintésből a magyarok által alkalmazott harceljárásra 
vonatkozik, az a könyv bevezetésében foglaltakat erősíti: a könnyűlovas fegyverzet és íjász harc-
modor, jóllehet változó jelentőséggel, de mindvégig jelenvolt Mohács előtti hadtörténelmünkben. 
Mondanivalóját még hitelesebbé teszi, hogy záró gondolataival az ember érdekében fáradozó és 
sokszor életét adó hátasok emléke előtt hajt fejet. A középkori hadilovaknak szentelt első magyar 
hadtörténészi összefoglalás emberséges hangvétele követendő példa kell, hogy legyen a későbbi 
kutatók számára is! 

A filológusi és a tárgyiasabb szemléletű hadtörténészi látásmód szerencsés találkozása a 
14. századi krónikakompozíció 107. fejezetének értékelése. Igaz, a számszeríjhasználat magyar 
kezdeteit bemutató tanulmány elsősorban Anonymus gestájára összpontosít, de úgy ítél, hogy a 
kései kéziratok ellenére a krónika 107. fejezete tartalmazza a számszeríj (ballista) legkorábbi ha-
zai említését (139.). Ezt az elemzést is széleskörű nemzetközi fegyvertörténet vezeti be. A szám-
szeríj a 4. század végén alkotó római szakíró, Vegetius művében tűnik fel, de meghatározásával 
Sevillai Izidor is foglalkozott. Veszprémy felidézi a bizánci források adatait, amelyekből e lőfegy-
ver fajtáit — álló és kézi számszeríj — jobban el lehet különíteni. A ballista késő antikvitástól 
adatolható jelenléte tény, azonban egyes írók 'kőhajító gép'-et jelölnek e szóval. Sajnos nem lehet 
mindig biztosan feltárni, mikor mit értsünk a kifejezésen. A krónika ballistaját is értelmezték 
'kőhajító' jelentésben, de Veszprémy László perdöntő gyakorlati érvet hoz fel amellett, hogy Sala-
mon királyi balistarius számszeríjjal találta el a szembenállók egyikét, mivel célzott lövés leadá-
sára ez a legalkalmasabb. Továbbgondolva a Szerző okfejtését Nándorfehérvár 1071. évi magyar 
ostromának leírását nem kell kései betoldásnak tekinteni, mert ez a filológiai-hadászati összefüg-
gés azt valószínűsíti, hogy a 107. fejezet egy közel egykorú gestaíró tollából fakadt. 

A kötet további erényei és eredményei az olvasók feltárására várnak. A recenzens köteles-
sége az is, hogy szóljon a hibákról, a vitatható állításokról. A III. Bélához forduló bizánci előkelő-
ket nem II. Izsák, hanem II. Alexios császár 1185-ben történt meggyilkolása késztette cselekvésre 
(97.); Izsák — Béla veje — túlélte apósát. Az 1167. évi zimonyi csata leírásakor Veszprémy kizáró-
lag Niketas Choniatesre hagyatkozik, aki szerint a magyarok tagolatlanul, egyetlen aciest alkotva 
álltak fel (133.). Figyelmét elkerülte Ioannes Kinnamos tudósítására, pedig ő határozottan szól a 
szárnyak küzdelméről, ami Dénes ispán seregének tagoltságára vall. (Moravcsik Gyula: Az Ár-
pád-kori magyar történet bizánci forrásai. Bp. 1984. 244.). Nyilvánvaló, hogy Choniates, vagy in-
kább adatközlője, a páncélos derékhadat nézte az arcvonal egészének. A középkori zászlóhaszná-
lat kezdetei Magyarországon, Kézai Simon olvasatában több megjegyeznivalót vet fel. Székesfe-
hérvár felértékelődéséről a szerző úgy fogalmaz, hogy a II. Béla korától III. László idejéig a város 



királyaink kizárólagos temetkező helyévé vált (152.). Ez nem így van, mert III. László apját, Imre 
királyt Egerben temették el. Az sem értem, miért kellett az új változatának címébe Kézait felven-
ni, amikor az írás legalább ennyire szól Dénes ispán négy pár ökör vontatta zászlóskocsijáról; az 
eredeti cím — A z 1167-es magyar zászlóskocsitól (carroccio) a székesfehérvári zászlóbontásig. A 
magyar katonai zászlóhasználat kezdetei — fedi igazán a kifejtett témát. Az sem örvendetes, hogy 
az első megjelenési hely feltüntetésekor egy nyomdahiba miatt 1187-re romlott az 1167-es év-
szám (220.). A bibliográfia Kristó Gyula egyes műveit nem pontos címmel adja meg. Helyesen: 
„Magyar historiográfia I. Történetírás a középkori Magyarországon", illetve „Háborúk és hadvi-
selés az Árpádok korában", míg a Kristó szerkesztette „Kun László emlékezete" 1994-ben látott 
napvilágot (242-243.). 

A jelzett pontatlanságok ugyanakkor nem érintenek mélyebb tar talmi összefüggéseket, jó 
lelkiismerettel jelenthető ki, hogy Veszprémy László kiváló és értékes tanulmánykötetet tett le az 
asztalra. Az ízléses kiállítású könyv a kutatás felpezsdítésén túl a felsőoktatásban, de az igényes 
hagyományőrzők — a kísérleti régészet, a kísérleti hadtörténet művelői — körében is nagy fel-
adatra hivatott: a régi magyar katonai élet fontos fejezeteit többirányú megközelítéssel életszerű 
egységben látva és láttatva szolgálhatja múlt-tudatunk egészséges irányba induló fejlődését. 

Szabados György 

Thoroczkay Gábor 

ÍRÁSOK AZ ÁRPÁD-KORRÓL 
Történeti és historiográfiai tanulmányok 

TDI Könyvek 9. L'Harmattan Kiadó, Budapest 2009. 246 o. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő Történettudo-
mányok Doktori Iskolája könyvsorozatának legújabban kiadott, kilencedik kötete Thoroczkay Gá-
bor tizennégy tanulmányát tartalmazza. Az ELTE Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti 
Tanszék adjunktusa a 40. életévét még be nem töltött kutatók nemzedékébe tartozik (ahova a re-
cenzens is). A komoly szakmai teljesítményt magáénak tudható szerző most látta idejét annak, 
hogy első önálló könyvével jelentkezzék, amelyben másfél évtizedes kutatói pályának válogatott 
eredményeiről ad számot. 

Az előszó korrekt tájékoztatást nyújt az írások tartalmáról, valamint a kötetszerkesztés 
elvi megfontolásáról. Ami a tar ta lmat illeti: előbb a történeti, majd a historiográfiai jellegű dolgo-
zatok következnek. Fejezetekre való tagolással nem él, nem akarta elkülöníteni a kétféle irá-
nyultságjegyében készült tanulmányokat. Helyesen tette: Thoroczkay munkamódszerének egyik 
fő jellegzetessége ugyanis, hogy elemzéseit minden esetben igen alapos szakirodalmi áttekintés 
hatja át, így az eredetileg nem historiográfiai célzattal írott tanulmányai is erős historiográfiai 
vonásokat hordoznak. Az sem véletlen, hogy az Árpád-kor kutatástörténetének körébe nem il-
leszkedő egyetlen tanulmány az egyik legnagyobb 18. századi magyar tudós, Katona István emlé-
két idézi fel. Az egykori jezsuita történetíróról — túl azon, hogy negyvenkét kötet terjedelmű kri-
tikai históriája a teljes magyar múlt feldolgozását tekintve történetírásunk máig legnagyobb 
egyéni teljesítménye — azt érdemes előre bocsátani, hogy élete vége felé Kalocsán telepedett le, 
és az ottani érsekség történetét is megírta. Mivel Thoroczkay könyve több ponton érinti hazánk 
második főegyházmegyéjének kezdeteit, ezért ez a dolgozat közvetve mégis szervesen illeszkedik 
a többi közé. A válogatás legnagyobb hangsúllyal szereplő témaköre ugyanis az első magyarorszá-
gi érsekek kilétét, Kalocsa szerepét, a Hartvik püspök által szerkesztett Szent István-legenda for-
rásértékét, végső soron a keresztény államalapítás több vitatott kérdését tárgyalja. Rajtuk kívül a 
krónikakutatás és a vele összefüggő egyházkormányzat problémáiról közli eredményeit. A histori-
ográfiai dolgozatok az Anonymus-kérdésbe és a Hartvik-legenda kutatástörténetébe vezetnek be, 
míg a már említett Katona Istvánon kívül Deér József és Sólyom Károly szakmai emlékezetének 
szentel egy-egy írást a Szerző. 

A legújabb történeti irodalomban kétféle kötetszerkesztési gyakorlat figyelhető meg. Érde-
kes, de mindenképpen rokonszenves jelenség, hogy ugyanazon a könyvsorozaton belül is érvénye-
sül ez a két irány, tiszteletben tartva a szerzők szabadságát. „A Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
Könyvtára" gondozta Kubinyi András „Nándorfehérvártól Mohácsig. A Mátyás- és a Jagelló-kor 



hadtörténete" című válogatást (Bp. 2007.), ami az egyik írói magatartásról tanúskodik. A késő kö-
zépkor közelmúltban elhunyt vezető kutatója a lényegi változtatás nélküli újraközlés híve volt, 
vagyis az esetleges hibák kijavításán túl nem kívánt az eredeti szövegen módosítani. A másik ma-
gatartást Veszprémy László képviseli, aki a „Lovagvilág Magyarországon" (Bp. 2008.) címmel kö-
zölt, másutt ismertetendő tanulmánykötete kedvéért az ősváltozatokon jelentős módosítást, to-
vábbírást, összeszerkesztést hajtott végre, hogy tudásának naprakész állapotáról adjon számot. 
Thoroczkay Gábor e tekintetben Kubinyi András példáját követi. Minthogy egy-egy problémával 
több ízben is foglalkozott, ennélfogva a tanulmányok között szükségszerűen akadnak átfedések; 
erről egyébként ír is az előszóban. A könyvet olvasva valóban tetten érhetünk hosszabb szöveg-
egyezéseket, ezért érdemes lett volna a hasonló tematikájú korábbi munkák ötvözését elvégezni a 
helykímélés végett. Magam Veszprémy László eljárását vélem célravezetőnek, de ez egyéni ízlés 
dolga. Lényeg a közölt írások tartalma, minősége. 

Az első magyarországi érsekek kérdéséhez szól hozzá a kötet élén helyet foglaló áttekintés. 
A Szent István-i államalapítás korára vonatkozó kútfők Anasztáz, Asztrik (helyes névalakja As-
rik, Aserik, vagy Aszkrik; erre Thoroczkay rendszeresen felhívja a figyelmet, teljes joggal), Do-
monkos és Sebestyén nevét említik. Azonosíthatóságuk, történetiségük, székhelyeik problemati-
kája sok elméletet ihletett és sok vitát gerjesztett. Helyénvaló, hogy a Szerző e kérdéskör kifejtése 
előtt a forrásadottságokkal ismerteti meg az olvasót. Erre következik az alapos szakirodalmi tájé-
koztatás, majd a személyes állásfoglalás. Ennek során Thoroczkay megalapozott érveléssel utasít-
ja el Györffy Györgynek azt az elméletét, amely szerint Sebestyén érsek és Radia, Szent Adalbert 
nevelője egyazon személy volt. Ugyancsak meggyőző okfejtéssel bírálja Koszta László gondolatait 
a kalocsai érsek metropolitai joghatóságára vonatkozólag. A nézetkülönbség a Hartvik-féle szent-
életrajz egy kitételének eltérő értelmezésében rejlik. A legenda elmondja, hogy Sebestyén eszter-
gomi érsek türelmét Isten próbára téve a főpapot egy időre megfosztotta szeme világától; vaksága 
alatt Aszkrik kalocsai püspök helyettesítette, majd miután Sebestyén visszanyerte látását és hi-
vatalát, Aszkrik érseki palásttal tért vissza Kalocsára. Koszta erről azt tar t ja , hogy Kalocsa tény-
leges főegyházmegyei joghatósága a 12. század során alakult ki, így első főpapjai addig csak a cí-
met viselhették, Kalocsa kezdetben egyháztartománnyal nem rendelkező autokefál érsekség lehe-
tett . Koszta elgondolásának gyenge pontjára Thoroczkay tapintott rá: Hartvik püspök az idézett 
helyen érseki palástról, palliumról szól, márpedig ez a főpapi jelvény éppen az egyháztarto-
mánnyal rendelkező érsekek hatalmát jelenítette meg a 8-9. század fordulójától kezdve. 

As(e)rik-Anasztáz érsek és Sobottin kapcsolata - az előző írás nagyobb horderejű tárgyához 
képest egy részletkérdés aprólékos kidolgozását nyújtja, s jóllehet a kutatástörténeti alapozottság 
innen sem hiányzik, sőt a német szakirodalom magabiztos ismerete különösen jól érvényesül, in-
kább a filológiai természetű mélyfúrás alkalmazása tűnik az olvasó szemébe. Ennek elvégzésével 
jut arra az álláspontra a szerző, hogy a Passió Sancti Adalberti által említett „Sobottin" történeti 
okokból csak Esztergommal lehet azonos. 

A Szent István egyházmegyéi - Szent István püspökei cím megint bővebb tárgykörre utal. A 
dolgozat fontos körülmény tisztázásával indít: az első ezredforduló Európájában minden külső 
hatalom fennhatóságától mentes állam uralkodója egyszersmind a helyi egyház vezetője volt, aki 
a püspök kinevezés és egyházmegye alapítás jogát gyakorolta. Ez a praesul princeps-szerep — 
amit a nyugat-európai barbár királyságok alapítói vívtak ki maguknak, hiszen népük térítését a 
pápaságtól függetlenül irányították — a keresztény államiság egyik elemének VII. Gergely pápa 
előtti értelmezésére világít rá. A Szerző ezek után veszi sorra a magyar állam- és egyházszervezés 
fejleményeit. Nézeteire olyan nagy hatást gyakorolt Kristó Gyula törzsi államokra vonatkozó el-
gondolása, hogy az erdélyi gyulát a „törzsi államfő" kifejezéssel illette (33.). Ez kissé félreérthető: 
ide az „erdélyi gyula" bőven elég lett volna. A tanulmány másik vitatható állítása „a III. Ottó csá-
szártól származó korona" említése (35.). Ez felette zavaró az 1018-ban elhunyt Thietmar merse-
burgi püspökre utaló mondat után, mivel a Szent Istvánnal korosztályos német krónikás oly so-
kat idézett mondata így szól: „Az említett császár kegyéből és biztatására pedig a bajorok herce-
gének, Henriknek a sógora, a saját országában püspöki székeket létesítő Vajk, koronát és áldást 
nyert" (Az államalapítás korának írott forrásai. Szerk. Kristó Gyula. Szeged 1999. 110.; a szöveg-
részt éppen Thoroczkay Gábor fordította). A német-római császár kezdeményező szerepe ebből 
éppen olyan világos, mint a tényleges koronaküldő személyének elhallgatása: elvégre a császár 
nem saját magát részeltette kegyében és biztató szavaiban. Ez akkor is feltűnő körülmény, ha 
tudjuk, hogy a pápa és a császár későbbi szembenállását nem szabad visszavetíteni évtizedekkel a 
gregoriánus kor elé, amikor II. Szilveszter és III. Ottó között egyetértés honolt. Még két ingatag 



állítással találkozunk a tanulmányban. Egyfelől nem tudni, honnan támadt bizonyossága a titok-
zatos fekete magyarok vallás (mohamedán-pogány), illetve etnikum (káliz-kavar) szerinti besoro-
lásakor (41.); részletkérdés, hogy a „mohamedán" szó helyett a „muszlim" a szerencsésebb. Más-
felől Aba Sámuelnek a korábbi kutatás által vélt zsidó vallását még feltételezés szintjén sem kel-
lett volna újólag megfogalmaznia (43.), hiszen a 10-11. századtól keresztény műveltségbeli hatás 
révén a név mégannyira sem volt vallás- és etnikumjelölő, mint korábban. Ezeket a vitatható 
mozzanatokat leszámítva a szerző értékes összefoglalását adja a Szent István-i egyházmegyék ki-
alakulásának. A lehetséges időrendet felállítva a veszprémi és a győri püspökség, az esztergomi 
érsekség, Erdély és Kalocsa (kettejük sorrendje bizonytalan), a pécsi, az egri és a csanádi püspök-
ség kezdeteit ábrázolja. Vác és Bihar püspöksége 1038 után jött létre. 

Hasonlóan nagyobb témakört ölel fel a következő egység. A kalocsai érsekség első évszáza-
dáról felvetett kérdéseket négy pontba gyűjti a szerző. Első az alapítás ideje, amiben nem foglal 
határozottan állást, ehelyett az 1002 és 1009 mellett szóló érveket ismei'teti. Második az érseki 
székhellyé válás ideje és oka. Thoroczkay egy korai püspökség meglétével számol, ami vélhetőleg 
a dél-magyarországi missziót erősítendő hamar érsekségi rangra emelkedett; ennek hazai elfo-
gadtatásáért a 11-12. század folyamán kemény küzdelmet kellett vívnia Esztergommal. A tanul-
mány ezen pontja az autokefál-elmélet bővebb cáfolatát közli. Harmadjára Kalocsa első főpapjá-
ról, As(e)rik-Anasztázról szól, valószerű pályaképet kínálva a kelet-franciaországi származású fő-
pap fordulatos életéről. Végül a kalocsai érsekség bácsi székhelyének létrejöttét a korábbi kutatás 
alapján az 1080-as évek második felére helyezi, Szent László király akaratának tulajdonítva, ám 
nem megfeledkezve arról, hogy a központ furcsa kettőssége Mohácsig fennmaradt. 

A gyűjtemény egyik legerősebb dolgozatának tartom a Megjegyzések a Hartvik-féle Szent 
István-legenda datálásának kérdéséhez fűzött gondolatmenetét. Célja azt a véleményt erősíteni, 
amely a Hartvik-i mű 1100 körüli keltezését vallja, szemben azok állításával, akik az 1110-es évek 
végére gondolnak. Thoroczkay Gábor érvei sokoldalúak, de mind ugyanabba az irányba mutat-
nak: a 11-12. század fordulójára. Kiemelkedően fontos az a tény, hogy II. Orbán pápa 1096-ban 
örvendő üzenetet intézett Kálmán trónra kerülése alkalmából, és a Szentszék iránti hűségre buz-
dítja. A gregoriánus szellemben fogant üzenetre adott felelet Hartvik műve, ami a reformpápaság 
által vitatott Karoling királyeszmény kettős, uralkodói-egyházfői szerepét védelmezte; ily sarka-
latos kérdés megválaszol(tat)ásával a könyves király nem várhatott sokáig. Antigregoriánus nézet 
hangoztatása különben is Kálmán országlásának elején volt időszerű, még mielőtt a császári tá-
mogatást élvező Almos herceg pártütése a király és a pápa közeledését eredményezte volna. A tör-
vényhozás, a politika- és egyháztörténeti fejlemények Thoroczkay Gábor meggyőző okfejtése ré-
vén mind 1097-1099 tájára (legfeljebb a 12. század elejére) muta tnak a legenda keletkezési idejét 
illetően. 

Könyves Kálmán királyságának másik, de ugyancsak egyházi tárgyú fejezetéhez vezet a 
Megjegyzések a nyitrai és pozsonyi egyház történetéhez című elemzés. Ebben a filológiai érvelésmó-
dot a hazai társaskáptalanok létrejöttének háttérvázlatával erősíti, így számol le egy téves tör-
vényszöveg-változat létjogosultságával. 

Anonymusról - röviden szól a könyv egyetlen népszerűsítő cikke. Habár a szakmán kívüli kö-
zönség tájékoztatására kétségkívül alkalmas, de nem tudom, mi indokolta kötetbe válogatását. Nem 
a lábjegyzetek nélküli ismeretteijesztést kifogásolom, hiszen a kutatás egyik kötelessége kielégíteni a 
múlt iránt érdeklődő művelt olvasót, ám ez az eredetileg gesta-fordítást bevezető cikk, meglátásom 
szerint, a szerző egy sokat idézett, nehezen hozzáférhető tanulmányának helyét foglalja el. (Az 
Anonymus-kérdés kutatástörténeti áttekintése [1977-1993] I-II. Fons 1. [1994], 93-149., 2. [1995] 
117-173.). Nem mellesleg szólva a gyűjteményből hiányzik még egy hasonló rendeltetésű fontos tétel. 
(Szent István pannonhalmi oklevelének historiográfiája. Möns Sacer 996-1996. [Pannonhalma 1000 
éve] I. Szerk. Takács Imre. Pannonhalma 1996. 90-109.). Béla király Névtelen Jegyzőjéhez a kötet 
végén tér vissza a szerző. 

A székesfehérvári rationalék a 14. századi krónikakompozíció 66. fejezetében említtetnek. Az 
értelmezéshez Thoroczkay kimerítő részletességgel taglalja a főpapi melltáska (rationale) elteijedését 
és liturgikus szerepét, majd előfordulásukhoz visszakanyarodva a két fehérvári rationaléra utaló kité-
telt késő Árpád-kori író betoldásának ítéli. 

A krónikakompozíció 188. fejezetének szövegkritikájához járul hozzá Az esztergomi érsekség 
kormányzata a XIII-XTV század fordulóján címmel közölt rövid dolgozat. Anjou-kori krónikáink két-
féle megközelítésből minősítenek egy politikai és egyházjogi szempontból a maga idején kényes kér-
dést. A 14. századi krónikaszerkesztmény nyíltan kimondja, hogy 1301-ben a Premysl-házbeli Ven-



eel herceget a kalocsai érsek koronázta magyar királlyá, akkor ugyanis az esztergomi érseki szék 
nem volt betöltve. Ehhez viszont a Pozsonyi Krónika hozzáfűzi, hogy Esztergom választott érseke 
Botond fia Gergely, a fehérvári egyház kanonoka volt. Mindkét szemléletnek van igazsága, hiszen 
az Anjoukhoz pártolt Bicskei Gergely 1298 óta választott érsekként, az 1299-ben kiállított pápai 
kinevezés erejénél fogva Esztergom és Fehérvár adminisztrátora volt. Mennyire lehet egy An-
jou-kori szerző Anjou-ellenességére következtetni abból, hogy az esztergomi széket üresedésben 
levőnek ábrázolja? Thoroczkay nyitva hagyja a választ, csupán addig megy el, hogy a minorita is-
merhette az egyházmegyék igazgatására rendelt administratorokról és procuratorokrói hozott 
jogi szabályozást, és ennek megfelelően írta le az akkor valós egyházkormányzati állapotot. Ab-
ban viszont Anjou-párti megnyilatkozást lát, hogy a Pozsonyi Krónika nem hagyja kritika nélkül 
a ferences szerzőnél olvasható helyzetértékelést. 

Katona István életét, valamint tudományos jelentőségét ecseteli az előszóban tematikai ki-
vételként megjelölt írás. Az 1811-ben elhunyt egykori jezsuita tudós halálnak 200. évfordulójához 
közeledve csak az elismerés hangján lehet szólni minden olyan historiográfusi kezdeményezésről, 
amely a méltatlanul elfeledett Katona István újbóli megismerését segíti elő. Thoroczkay a közelgő 
jubileum aktualitásától függetlenül már korábban sokat tett ezért az ügyért, hiszen 200l-re nem 
csupán megírta Katona modern rövid életrajzát, hanem a kalocsai érseki egyház históriájáról szó-
ló latin nyelvű monográfia Takács Józseftől való fordítását is kijavította, s azt gazdag tárgyi jegy-
zetapparátussal látta el. 

Következő historiográfiai munkáját viszont egy centenárium ihlette. Deér József 2005-ben 
lett volna száz esztendős. Erre az alkalomra Koszta László szervezett emlékkonferenciát. Az elő-
adások írott változata Szegeden látott napvilágot, közöttük Thoroczkay Gáboré is Deér József és a 
magyar államalapítás korának kutatása címmel. Thoroczkay az írása címében megjelölt témán 
belül nagy hangsúlyt helyez a Deér József és Tóth Zoltán közötti tudományos pengeváltás mozza-
nataira a magyar felségjelvények eredetéről. Olvashatunk ugyanakkor a két világháború közötti 
német kutatás fordulatáról, ami alaposan át- és felértékelte III. Ottó személyiségét és uralmi cél-
jait. E nézet tovább-burjánzása az első ezredforduló magyar és lengyel államát a Német-római Biro-
dalom integráns részeként láttatta. Elismeréssel adózhatunk Deér bátorságának, amiért a szakmán 
kívüli célokat kiszolgáló német múlt-átmagyarázások ellen felszólamlott. 

A soron következő historiográfiai áttekintés, A Hartvik-legenda a XIX-XX. századi törté-
netírásban több ponton megismétli a Deér-Tóth vita állomásait. Az átfedés érthető, mert a Kál-
mán-kori legenda a magyar korona szentszéki eredeztetésének hagyományát őrizte meg, ezért a 
forrásértékére tett állítások elkerülhetetlenül érintik az első ezredforduló fejleményeit. A mégoly 
terjedelmes szemletanulmány nem tér ki a Hartvik-i írásmű utóéletének minden vetületére, első-
sorban a filológiai eredmények alakulását, továbbá a szerzőség és a keletkezési idő eszmetörténeti 
hátterét vizsgálja. Olvasás közben megint csak az Anonymus-historiográfia 1977-1993 közötti fe-
jezetének hiánya érzik. 

Ezt az érzést az Anonymus latin nyelvű külföldi forrásai tárgyában közölt dolgozat erősíti 
fel. Az első bekezdés kifejezetten arra utal, hogy a kötetből mellőzött tanulmánynak szerves foly-
tatása a jelenlegi, a gesta forráskérdéseit bemutató rövid tallózás. Érdemes lenne ezt a kutatást 
kiterjeszteni az Anonymus-historiográfia 1993 utáni fejleményeire is. 

A kötet végül A középkorkutató Sólyom Károly érdemeit méltatja. Bemutatja, hogy kellő 
felkészültséggel egy nem „céhbeli" szakember is érhet el tudósi érdemeket. Szemléletes megol-
dás, hogy az igényes műkedvelő Sólyom Károly és a középlatin filológus ifj. Horváth János Anony-
mus-kutatásának eredményeit állítja párhuzamba. 

Összegzésképpen azt mondhatom, hogy a némelykor felötlő hiányosságoktól, vitatható szer-
kesztési megoldásoktól könnyen eltekinthetünk, ha pusztán a kötetbe foglaltak minőségét vizsgál-
juk. Az írások az Árpád-korról a kutatás megkerülhetetlen szakirodalmi tételévé válik. Állításai 
hol vitatva, hol másoktól megerősítve kerülnek medievisztikánk véráramába; mindenesetre to-
vábbi gondolkodásra késztetnek, azonfelül a további gondolkodáshoz hasznos szakirodalmi eliga-
zítást adnak. Tény, hogy nem könnyű olvasmány, de Thoroczkay Gábor tanári tapasztalata jóté-
konyan érezteti hatását értekező prózáján. A sokszor természetszerűleg nehéz mondanivalót 
mindvégig rendezetten, világosan adja elő. Könyvének felsőoktatásbeli hasznosíthatósága ilyen-
formán még több eredményt ígér. 

Szabados György 



Németh Péter 

A KÖZÉPKORI SZATMÁR MEGYE TELEPÜLÉSEI 
A XV. SZÁZAD ELEJÉIG 

(A nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai 60.) 
Nyíregyháza 2008. 529 o. és térképmelléklet 

Amikor az 1722. évi pozsonyi országgyűlés bizottságot küldött ki azzal a céllal, hogy az ké-
szítse el Torontál vármegye leírását, és az összegyűjtött adatok birtokában határozza meg a me-
gye adóját, valószínűleg senki nem gondolta, hogy a munka már ott megfeneklik, hogy a kiszálló 
bizottság a helyszínen nem találja majd Torontál megyét. A vármegyét persze utóbb azért meglel-
ték, mindazonáltal az esetet másfélszáz évvel később ismertető Pesty Frigyes alighanem okkal 
kárhoztatta annak kapcsán a nemzet „geographiai tudatlanság"-át. A múlt földrajzi viszonyainak 
feltárását Pesty ugyanakkor nem látta sötéten, mert ahogy írta „ébredett nálunk is a történeti 
földrajz tudománya, és oltotta az üdvös scepticizmus csíráját a tevékenységre kész szellemekbe" 
(Az eltűnt régi vármegyék. Bp. 1880.). E tevékenységre kész szellemek sorába (akik között a ma-
gyar medievisztika majd minden kiválóságát megtaláljuk) jelen könyvével Németh Péter is végér-
vényesen feliratkozott. 

A szóban forgó kötet a széles szakmai körben ismert, főfoglalkozására nézve régész szerző-
nek, a harmadik átfogó történeti-földrajzi munkája (Szabolcs-Szatmár megye történeti-etimológiai 
helységnévtára. 1972. [Mező Imre társszerzővel] és A középkori Szabolcs megye települései. 1997.). 
Hogy Németh eredendően régész, egy történeti munka ismertetésekor nem lehet eléggé hangsú-
lyozni, mivel néhány kivételtől eltekintve nem jellemző, hogy egy archeológus boldoguljon a dön-
tően latin nyelvű középkori okleveles forrásokkal, és tömegével tudja feldolgozni azokat. Németh 
azonban a ri tka kivételek közé tartozik, s annak is a javából: nem egyszerűen boldogul az irat-
anyaggal, hanem értő módon használni is tudja a jobbára hat-nyolcszáz éves okleveleket. 

A munka két részből áll: egy rövid megyeleírásból, valamint egy 556 tételt számláló adat-
tárból, amelyet leszármazási táblák, és jól használható, részletes mutatók egészítenek ki. Az előb-
bi tizenhét oldalon foglalja össze a középkori Szatmár megyére vonatkozó legfontosabb ismerete-
ket. Viszonylag részletesen szól a megye kialakulásáról, és úgy látja, az a 11. század utolsó negye-
débenjöt t létre. Érdemes megjegyezni: Németh az ispáni várral kapcsolatban úgy vélekedik, hogy 
korai földvár, illetve 11-12. századi leletanyag híján az nem Szatmáron állt, és birtoktörténeti 
megfigyelésekből arra a következtetésre jut, hogy a keresett erősség a várostól mintegy 14 kilo-
méterre fekvő Becs várával azonosítható. A megye birtoktörténeti viszonyait és a helyi nemesi 
társadalmat érintő részek egyébként is igen jók, és üdvözlendő, hogy a szerző Györffy Györgynek 
Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I-IV. (Bp. 1963-1998.) megyebevezetőihez hason-
lóan külön táblázatban hozza a Szatmár megyei plébániák egyházi tizedeire vonatkozó adatokat. 

Ami pedig magát az adattárat illeti. Rövidítési rendszerében, és az egyes szócikkek összeál-
lítása, adatainak csoportosítása terén lényegében Györffy közel félévszázados, bevált módszerét 
követi. Nincs tehát öncélú újítás, ez pedig a hétköznapi használat szempontjából több mint örven-
detes. Az adat tár ugyanakkor számos többletinformációt tartalmaz Az Árpád-kori Magyarország 
történeti földrajzi hoz képest: Németh például minden esetben a település etimológiájával kezd, 
munkája tehát Szatmár megye településnévtani szótára is egyben. Hozza az egyes településekre 
vonatkozó legfontosabb régészeti adatokat. A szócikkek végén feltűnteti az egyes falvakkal szom-
szédos 18-19. századi településeket és pusztákat. Mindig közli továbbá Pesty Helynévtárának vo-
natkozó részleteit, a megye 1723. évi egyházi összeírásának megfelelő adatát, amennyiben a tele-
pülés kívül esik a mai országhatáron, úgy Henszlmann Imrének a szatmári templomokról írt le-
írásait, ellenkező esetben pedig a műemléki topográfia megfelelő helyére történik utalás, végül az 
egyéb vonatkozó régészeti-műemléki irodalmat. 

Minthogy a szerző adatgyűjtése nem állt meg 1331-nél, és a megye településeinek történe-
tét jócskán átkíséri a 15. századba, sőt esetenként a Jagelló-korba is, bizonyos — többnyire a 
megnövekedett forrásanyagból következő — egyszerűsítések is tetten érhetők a szócikkeken. 
Egyrészt, a szerző a szócikkek latin-adattári részében nem tűnteti föl a településre vonatkozó 
összes hasznosított forrást, az előszóban közöltek szerint azon prózai okból, hogy nem volt módja 
minden oklevelet kézbe venni, így aztán azokat kizárólag a magyar nyelvű leíró részben közli. 
Németh azonban túlzottan szerény, és szerénysége, megítélésem szerint, ez esetben éppúgy nem 
szerencsés, mint ahogy a ma már nehezen elérhető helyen kiadott oklevél, illetve irodalomból át-



vett szöveg-jelzetek esetében sem az. Egyrészt, mert hosszabb szócikkeknél nehezebb az adatokat 
nyomon követni, és az is könnyebben előfordul, hogy egy oklevél-jelzet a leíró részből kimarad. 
Másrészt, ami az obskúrus helyen kiadott forrásokat illeti, Szirmay Antal Szatmár vármegyéje 
például, bármily hasznos alkotás, ma már csak nehezen beszerezhető, ezért a csak Szirmayval 
jegyzetelt adatok esetén akkor is érdemes lett volna az oklevél levéltári jelzetét közreadni, ha a 
szerző az eredetit nem látta. 

A mű legnagyobb erőssége a lenyűgöző gazdagsággal adatolt birtoktörténet és genealógia, 
és ezekkel szoros összefüggésben minden, ami a középkori szatmári nemességgel kapcsolatos. Míg 
Györffy a 14. század elején már gyakran bőséggel elénk táruló hitbér- jegyajándék-, leánynegyed 
ügyeket, abból a megfontolásból, hogy a történeti földrajz tárgyához csak közvetve kapcsolódnak, 
jobbára utalásszerűén említi csak, addig Németh a helyi ügyek szinte teljes tárházát olvasói elé 
tárja. így aztán borítékolható, aki a megye, vagy a tágabb régió nemesi társadalmának történetét 
egyszer majd meg kívánja írni az jószerivel le sem teheti Németh könyvét. 

A recenzens, amikor a könyvet kézbe vette mindenekelőtt arra volt kíváncsi miben nyújt 
Németh Péter munkája többet, mint Maksay Ferenc a témában ma már klasszikusnak számító al-
kotása, A középkori Szatmár megye (Bp. 1940). Már a kötet első föllapozáskor megállapítható 
volt, hogy az adattári rész szinte mindenben. Először is a települések számában. (Maksay 418 te-
lepülésről ad számot, Németh átfedésekkel együtt is mintegy félezerről.) Másrészt az egyes tele-
pülésekre vonatkozó adatok mennyiségében és ismertetésük jellegében tér el egymástól a két 
munka. Mindez persze nem meglepő. Egyrészt ma jóval kedvezőbbek a kutatási lehetőségek, más-
részt Maksay a Mályusz-féle Település- és népiségtörténeti értekezések sorozatba írta meg munká-
ját pontosan körülhatárolt kutatási elvek mellett, és adat tára is mindenekelőtt a mondanivaló (a 
magyarság döntő szerepe a terület benépesítésében és annak kultúrtájjá formálásában) alátá-
masztására szolgált (sosem maradt el például az egyes települések késő középkori, kora újkori, 
döntően magyar jobbágy-névanyagának közlése). Németh ezzel szemben nem egy tézis részletes 
kidolgozását tűzte ki célul, hanem a középkori Szatmár megye átfogó település- és birtoktörténeti 
adattárának megalkotását. Érdemes például Kér (Szamoskér) falunál felütni mindkét kötetet, a 
különbség azonnal nyilvánvaló. Míg Maksay két mondatot szentel a falu középkori birtoklástörté-
netének, addig Németh a vonatkozó adatokat másfél oldalon át ismerteti. Mivel olyan adat tár 
még nem született, és nem is fog, amelyből ne maradt volna ki valami, illetőleg amelynek némely 
következtetéséről utólag ne derült volna' ki, hogy téves, nyilvánvalóan Németh Péter Szatmár 
megyéje sem lehet hibátlan. A felfedezett hiányzó adatokat és egyéb megjegyzéseket azonban 
majd mindenki beleírja a saját kötetébe. Mert van kötet. A többi részletkérdés. A recenzens 
ugyanakkor egyetlen okból mégis hangot kell adjon értetlenségének. Annyi munkával, amennyit 
A középkori Szatmár megye településeibe Németh Péter beleölt, megcsinálhatta volna a szakmá-
nak Az Arpád-liori Magyarország történeti földrajza sorozat részeként Szatmárvármegyét. És ak-
kor most egy megyével „beljebb lennénk." Elégedetlenkedni azonban így sincs okunk, sőt. Célki-
tűzését, Szatmár megye átfogó település-birtoktörténeti adattárának megalkotását, így is sikerre 
vitte a szerző, ennek pedig mi olvasók vagyunk a legnagyobb haszonélvezői, hiszen egy remek ké-
zikönyvvel lettünk gazdagabbak. 

Nógrády Árpád 

MATTHIAS AND HIS LEGACY 
Cultural and Political Encounters between East and West 

Eds. Attila Bárány, Attila Györkös (Speculum Históriáé Debreceniense I.) 
Debrecen 2009. 471 o. 

MÁTYÁS ÉS ÖRÖKSÉGE 

2008 Magyarországon a Reneszánsz Éve volt, aminek indokát Mátyás király (1458-1490) 
trónra lépésének 550. évfordulója szolgáltatta. Az emlékév során szerte az országban (de még a 
határokon túl is) számos kisebb-nagyobb kiállítás, konferencia, emlékülés zajlott, melyek mind-
egyike Hunyadi Mátyás életét, személyiségét, korát avagy államának szervezetét, működését 
igyekezett megismertetni hol a szűkebb szakmai, hol — s szerencsére ez utóbbiak voltak többség-
ben — a szélesebb érdeklődő közönséggel. A nevezett rendezvények közül néhány nagyobb, nem-
zetközi érdeklődésre is számot tartó konferencia, feltétlenül kiemelkedett. Különösképp is meg 



kell emlékeznünk a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Pécsett, és a Kolozsvárott 
(utóbbi városban két külön alkalommal is) megrendezett nemzetközi Mátyás-konferenciákról, 
vagy a Budapesti Történeti Múzeum pazar kiállításáról. Ezen tudományos tanácskozások sorába 
illeszkedett egyenrangú társként a Debreceni Egyetemen 2008 szeptemberében lezajlott kétna-
pos történésztalálkozó is, amelynek szerkesztett és jegyzetelt előadásait tartalmazza az alább is-
mertetendő visszafogottan is elegáns kiállítású kötet. Mielőtt azonban erre sor kerülne, néhány 
bevezető mondatot a recenzens kénytelen előrebocsátani. 

A fölsorolt konferenciák mindegyike nagy létszámú, a szakma legjobbjait fölvonultató, im-
pozáns rendezvény volt. Afelől sem lehetnek kétségeink, hogy mindegyik rendező intézmény sze-
retné megjelentetni — esetleg kiadásra már elő is készítette — az elhangzott előadások tudomá-
nyos apparátussal ellátott szövegét. Kétségtelen tény, e tekintetben Debrecen volt a leggyorsabb: 
az őszi előadások a következő év nyarának elején már kötetben is olvashatóak. Gyorsaságuk kö-
vetkezménye, hogy most e kötet került először recenzió „célkeresztjébe," emiatt ürügyül szolgál-
hat néhány általánosabb megfontolás előadásához. 

Hazánkban — ahogyan persze, más európai országban is elő-előfordul — mindjobban elha-
rapódzik az úgynevezett „évfordulós-történetírás." Az első olvasatra furcsának tűnő fogalom 
alatt azt értem, hogy sokszor tanúi lehetünk annak, ahogy egy-egy esztendő jelentősebb történel-
mi évfordulói diktálják tudományos szakembergárdák és/vagy intézmények kutatási-publikálási 
programját. Ez a gyakorlat sok esetben a szokásosnál kedvezőbb lehetőséget teremt a nemzetközi 
kapcsolattartásra és -építésre épp úgy, mint a publikálásra, — amit csak üdvözölhetünk —, 
ugyanakkor veszélyeket is hordozhat magában, különösen akkor, ha rövid idő alatt kell a szerve-
zést nyélbe ütni, ami — ismerve a hazai tudományfinanszírozásra hivatott pályázatok működési 
mechanizmusát — előre borítékolható. A Mátyás-évforduló mindezekre nyújt több tanulságos 
példát. 

Ideje, hogy ne rébuszokban fejezzem ki magam: jelen sorok írójának — bizonyára vitatha-
tó, de határozott — benyomása, hogy a Mátyás-év folyamán olykor bizony, a sok bába közt elve-
szett a gyermek. A lassan-lassan már jelentős mennyiségben megjelent kiadványok sora egy-
re-másra azt látszik bizonyítani, amit persze bárki sejthetett előre: a Mátyás-kor kutatása —- a 
néhai Kubinyi András kimagasló munkásságát nem számítva — az előző, 1990. évi évfordulóhoz 
képest csak csekély mértékben, avagy éppenséggel jottányit sem haladt előre. Igaz ez a forráski-
adásra (ami voltaképpen egy helyben topog) és a feldolgozás területére egyaránt. Kubinyi pro-
fesszoron kívül „főállású", — jobbára vagy kizárólagosan — Mátyás-korral foglalkozó magyaror-
szági kutatót még nagyítóval is alig találni, számuk elenyésző. Ráadásul az is világosan látszik, 
hogy a sok résztvevőt mozgósító tudományos összejöveteleken a megjelenők és előadók bizony 
erős átfedést mutatnak, dacára annak, hogy New Yorktól Bukarestig érkeztek szakemberek egyi-
kükre-másikukra. Ennélfogva kényszem ismétléseknek lehetünk, lehettünk tanúi, hiszen nehe-
zen képzelhető el, hogy bárki is újabb és újabb eredményekkel rukkoljon elő néhány hetes kü-
lönbséggel. (Akad olyan tanulmánykötet is, amelyik egy-két írás kivételével csupán újraközölt ko-
rábban megjelent dolgozatokat ...) Kivételek, persze, mindig akadnak, ám joggal merül föl a kér-
dés: ilyen körülmények között a konferenciák és tanulmánykötetek dömpingjének mekkora a ma-
radandó szakmai haszna? 

A debreceni Mátyás tanulmányokat felölelő kötet is bőven ad lehetőséget annak megállapí-
tására, hogy egyes tudományos kérdésekben 1990, de akár 1940 óta sok újat nem tudunk fölmu-
tatni. Ennek a megállapításnak az alátámasztására elegendő talán csupán az a tény, hogy köte-
tünkben egyetlen klasszikus belpolitikai, kormányzattörténeti vagy politikai-életrajzi dolgozattal 
sem találkozhatunk, ami persze önmagában véve hibának nem róható fel, mégis, az említett té-
mák hiánya fájó. Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy akad egy-két részletkérdés, ahol a további ku-
tatásokhoz láthatólag megfelelő alapokat sikerült biztosítani. Ezekről a későbbiekben még lesz 
szó. Egyidejűleg a debreceni kötet talán legnagyobb értékét is itt kell hangsúlyozottan kiemel-
nem: több, a Mátyás-kori államot és működtetőit bemutató téma átfogó, teljességre törekvő mo-
dern összefoglalását itt olvashatjuk először. Ráadásul idegen nyelven, aminek egy nemzetközi 
konferencia esetében természetesnek kellene lennie, de a magyarországi gyakorlatban, sajnos, 
mégsem túl gyakori. Ezért is illeti külön elismerés a kötet szerkesztőit! Munkájuk értékét legyen 
elég csupán azzal szemléltetni, hogy a korszakról egy teljes egészében idegen nyelvű tanulmány-
kötet 1994-ben látott utoljára napvilágot (Matthias Corvinus and the Humanism in Central 
Europe. Eds. Tibor Klaniczay, József Jankovits. Bp. 1994.), nem számítva persze, a Budapesti 
Történeti Múzeum már említett, 2008. évi kiállításának angol nyelvű katalógusát és Kubinyi 



András ugyancsak 2008-ban megjelent Mátyás-életrajzának angol nyelvű változatát (András Ku-
binyi-. Matthias Rex. Trans. Andrew T. Gane. Bp. 2008.). Ez megint szépen illusztrálja a magyar 
középkorkutatás — és/vagy tudománypolitika (?) — kellő mértékű nemzetközi be ágyazottságá-
nak hiányát. Mindez jelen kötetet már önmagában is fontossá teheti külföldi érdeklődők, kutatók 
számára. 

Tanulmányok ismertetésekor a recenzió írója előtt két ú t áll: vagy egyenként, tőmondatok-
ban szól az összes írásról vagy „csemegézik" belőlük. Jómagam az utóbbi megoldást választottam, 
aminek több oka volt. Minthogy a humanizmus kutatása előtt jelen sorok írója csupán tisztelettel 
meghajolni tud (ámulattal vegyes csodálkozással utalhatok csupán az utóbbi egy-két évben a ha-
zai és nemzetközi szakmai közvéleményt is izgalomban tartó esztergomi Botticelli-kép [?] kérdés-
körére — amiről természetesen kötetünkben is olvashatunk egy dolgozatot), de, inkompetenciáját 
beismerve, érdemben hozzászólni nem képes, ezért az ilyen tematikájú írásokat, igazságtalanul 
bár, de figyelmen kívül kellett hagynia. Az egyház-, a diplomácia- és a gazdaságtörténeti munkák-
ból pedig, tekintettel azok örvendetesen nagy számára, vállalt szubjektivitással azokat emelte ki, 
amelyekre módszertani, tartalmi avagy más szempontból szeretné a szélesebb olvasóközönség fi-
gyelmét is ráirányítani. 

A hat nagyobb egységre osztott tanulmányfüzér első szakasza a Mátyás-kor európai histo-
riográfiájának áttekintését nyújtja (Matthias in European Historiography). Antonín Kalous neve 
— aki a cseh nyelvterület irodalmának áttekintését végezte el (Matthias Corvinus [Hunyadi] in 
Czeh historiography), bizonyosan nem ismeretlen a szakmabeli magyar olvasó számára. Az ol-
mützi egyetem oktatója kutatásainak középpontjában éppen Mátyás kora, persze főként cseh- és 
morvaországi működése áll. Nevéhez fűződik többek közt a Boskoviceiek Mátyás udvarában be-
töltött szerepének bemutatása (magyarul is!), Mátyás csehországi udvartartásának beható ismer-
tetése, ám még Filipec János teljes, a magyar és a cseh nyelvű forrásanyagot egyaránt felhaszná-
ló, alapos itineráriumát is neki köszönhetjük. Hasonlóképp fontos munka Bradács Gábor írása 
(Druchlewchtig und grossmächtig König Matthias von Ungarn - Matthias Corvinus in der öster-
reichischen Geschichtsschreibung des späten 15. Jahrhunderts) . Egyfelől ugyan aligha okoz meg-
lepetést a művében szereplő történetírók névsora (így Thomas Ebendorfer vagy az Aanales Melli-
censes szerepeltetése), hisz ezeket a forrásokat másfél évszázada, Teleki József monumentális kö-
tetsorozata óta ismeri a hazai kutatás, ám meglepő módon az utóbbi évtizedekben mintha mellőz-
né őket. Ha végiglapozzuk az 1970-es évektől kezdődően a Mátyás-korral foglalkozó monográfiá-
kat és — főleg a magyar nyelvű tanulmányokat — Jakob Unrest vagy akár Johann Tichtel nevé-
vel (egyes részkérdésekre vonatkozó mellőzhetetlen információs értékük ellenére) csak elvétve 
találkozhatunk és akkor is legtöbbször Kubinyi András jóvoltából, aki e szerzőknek (is) kiváló is-
merője volt. Bradács írásának jelentősége abban áll, hogy az ifjabb magyarországi kutatógenerá-
ció és a külföldi kutatók figyelmét újra ráirányíthatja e szerzőkre. 

„Magyarország a Hunyadiak idején" (Hungary at the age of the Hunyadis) cím alatt saját-
ságos, voltaképpen csak város- és gazdaságtörténeti dolgozatokkal találkozunk. A bevezető sorok-
ban mondott hiányok alighanem itt ütköznek ki a legjobban, ami persze sokkal inkább felróható a 
honi kutatás egészének: legkevésbé éppen a szerzők, szerkesztők hibáztathatok. Draskóczy István 
ma vitathatatlanul a Mátyás-kor belföldi kereskedelmének, pénzrendszerének és bányászatának 
legjobb ismerője. Utóbbiról jelen írása is tanúskodik, ami a kevés számú magyar nyelven kívül el-
érhető gazdaságtörténeti irodalom meghatározó eleme lesz. Simon Zsolt Havasalföld, Moldva és 
Magyarország gazdasági kapcsolatait tekintette át. A téma már önmagában is különös érdeklő-
désre tar that számot mind magyarul, mind idegen nyelven, Simon dolgozata azonban jóval többet 
nyújt a gazdasági kapcsolatok történetének egyszerű áttekintésénél. Minthogy Mátyás Magyaror-
szága és Nagy István Moldvája közti kereskedelem vizsgálata elképzelhetetlen a korabeli politi-
kai-diplomáciai kapcsolatok, no meg a török kérdés ismerete és hatásának elemzése nélkül, mind-
ezek rövid foglalatával is találkozunk a tanulmányban, számos, ezidáig a kutatásban negligált 
vagy alig ismert adat, forráshely szerepeltetésével. 

„Klerikusok és udvaroncok" (Clerics and Courtiers) cím alatt olvashatjuk a harmadik na-
gyobb egység tanulmányait. Ha ismertetésem elején arról panaszkodtam, hogy az alábbi sorok 
írójának nagy szívfájdalmára a kötetben meglepően szerény egyes tudományterületek képviselete 
(némelyik pedig egyenesen hiányzik), akkor itt örvendetes kötelességem annak megállapítása, 
hogy a szélesen értelmezett egyháztörténet témaköre képviselteti magát a legtöbb tanulmánnyal. 
Solymosi László írását (Matthias Corvinus und der hohe Klerus Ungarns) a nemrégiben elhunyt 
Kubinyi professzor emlékének ajánlotta, s ebben az Európa-hírű Mátyás-kor kutató hasonló című 



írása (Kubinyi András: Mátyás király és a magyar püspökök. In: Scripta manent. Ünnepi tanul-
mányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Szerk. Draskóczy István. Bp. 
1994. 147-164.) főbb eredményeinek friss irodalommal bővített összefoglalását éppúgy megtalál-
hatjuk, mint az ahhoz kapcsolódó néhány újabb adat bemutatását. Izgalmas apróság például 
Várdai István kalocsa-bácsi érsek életpályájának ismertetésébe beemelt, a Zichy oklevéltárban 
már régóta publikált, ám a korábbi irodalomban nem használt oklevél-narraíio felhasználása és 
újraközlése. A legfiatalabb történészgenerációt képviselő Lakatos Bálint munkája (Archdeacon 
Tamás Pelei's Glosses About the Personalities of the Transylvanian Cathedral Chapter and Epis-
copal Court 1515-c. 1535) izgalmas keveréke a klasszikus értelemben vett humanizmus-kutatás-
nak és az egyháztörténetnek, ráadásul tanulmánya függeléke értékes forrásközlést tartalmaz. 
Dolgozata a középkor végi magyar egyházi előkelők műveltségének, politikai kapcsolatrendszeré-
nek és befolyásának későbbi vizsgálatakor bizonyosan sokat idézett munka lesz. 

A negyedik szakasz felé, amely a „Reneszánsz uralkodó diplomáciája" (The Diplomacy of a 
Renaissance King) címet viseli, különös érdeklődéssel és várakozással fordult a recenzens, mint-
hogy a témakör az utóbbi évtizedekben nem sok figyelmet kapott. Várakozásaiban nem kellett 
csalatkoznia. Az első írás Bárány Attila tollából (Matthias's European Diplomacy in the 1480s) 
voltaképpen Mátyás teljes külpolitikai működését áttekinti, ráadásul a címben ígért évtizednél lé-
nyegesen nagyobb időszakot érintve. A dolgozat legfőbb érdeme, hogy — a vonatkozó hazai iroda-
lom felhasználásával készült ugyan, ám jórészben idegen nyelven is elérhető művekre, illetőleg 
Mátyás ma már digitális kiadásban is létező levelezésére utaló jegyzetekkel operál, ami a külhoni 
szakemberek tájékozódását és a forrásokhoz való közvetlen elvezetését jelenősen megkönnyíti. 
Ugyancsak érdekes tematikáját és kérdésfelvetéseit illetően Alexandru Simon műve (The Otto-
man-Hungarian Crisis of 1484: Diplomacy and Warfare in Matthias Corvinus' Local and Re-
ligonal Politics). Noha a magyar kutatás számára meglepőnek tűnhet egy 1484. évi török-magyar 
konfliktus említése, a dolog mégsem érdektelen. Igaz ugyan, hogy ebben az esztendőben sokkal 
inkább török-moldvai harcokról beszélhetünk, mintsem török-magyar összecsapásról, ráadásul a 
szerző sajátságos jegyzetelési technikája igencsak megnehezíti az ellenőrzést (az egyes bekezdé-
sek végén ugyanis csupán egyetlen összefoglaló jegyzetben ömleszti az érdeklődőre az elmondot-
tak igazolását szolgálni hivatott információkat), mégis számos, a magyar kutatás számára eleddig 
alig ismert (vagy annak tűnő) kiegészítő információra lelhetünk írásában, melyeknek az idáig szé-
les körben használt adatokkal való egybevetése még a jövő feladata. 

A záró szakasz Mátyásnak az erdélyi történetírásban betöltött jelentőségét igyekszik rész-
elemzéseken keresztül megvilágítani (Matthias in Transylvanian Historical Consiousness). A ro-
mán és a magyar történészek közti együttműködés fontos momentuma lehetne az a tény, hogy az 
itt közölt három tanulmány szerzői közül kettő nem magyar ajkú. Az együttműködés lendülete 
azonban itt ki is fullad. Tudor Sálágean dolgozata annak dacára, hogy címe alapján (The Birth-
place of King Matthias) összefoglalót vagy legalább historiográfiai áttekintést várnánk, voltakép-
pen a román irodalom vonatkozó nézeteinek puszta ismétlését hozza. Mátyás szülőhelye, -városa 
esetében alighanem bátran kimondható, hogy a magyar nyelvű szakirodalom ismerete bizonnyal 
gazdagabbá tehette volna írását. Például azon tény megismerésében, hogy 2008-ban Mátyásnak 
trónra lépte és nem koronázása 550. évfordulójára emlékeztünk! (A bántó hiba [451.] persze, le-
het csupán a fordítás vagy a nyomda ördögének játéka is.) Daniela-Monica Mitea arra vállalko-
zott, hogy Mátyás szerepét áttekintse a magyar-havasalföldi-moldvai viszonyrendszerben a ro-
mán történetírás szemszögéből (Matthias Corvinus' Role in the Political Relations between Hun-
gary, Wallachia and Moldavia. Romanian Perspectives and Images). Az alig néhány oldalas írás 
azonban, noha számos, a magyar s a romániai-erdélyi történetírásban eltérően értékelt, sőt, oly-
kor másféle módszerekkel vizsgált kérdést érint (így a moldvabányai csata jelentőségét vagy Má-
tyás és Nagy István kapcsolatának alakulását a vaslui győzelem után), sajnos megint egyoldalú 
maradt. Véleményem szerint a román álláspont akkor lett volna igazán kiemelhető, ha a vonatko-
zó kérdést érintő forrásközlésekkel, szász és magyar irodalommal szembesítették volna, mivel — 
akár akarjuk, akár nem — e nemzetek is részesei az „erdélyi" történetírásnak és közvetve a tör-
téneti tudatnak, ha már ez a fejezet címe. Ráadásul a szélesebb irodalmi merítéssel kisebb-na-
gyobb félreértésektől is megóvta volna magát a szerző. Egyetlen, de nem magában álló példaként 
arról érdemes megemlékeznünk, hogy az 1467. évi úgynevezett erdélyi lázadással kapcsolatban 
Nagy István mellett az erdélyi szászokat is megemlíti, mint akik a felkelés támogatásának gyanú-
jába keveredtek. Az általa hivatkozott munka (Konrád Gündisch: Participarea sa§ilor la ráz-
vrátirea din anul 1467 a transilvánenilor împotriva lui Matia Corvin. In: Studia Universitatis 



Babe§-Bolyai. Series Historica 1972/2. 21-29.) viszont ennél lényegesen határozottabban fogal-
maz, hiszen a lázadásban ténylegesen részes személyeket és politikai hátterüket tekinti át. Más-
felől az oly híres 1467. augusztus 18-án kelt Mátyás-ellenes szövetséglevélben — amely egyébként 
1852 és 1981 között legalább négy kiadásban megjelent — a szászok képviselőit egészen pontosan 
megnevezik. No, persze ne legyünk telhetetlenek: Magyarországon is ritkán fordul elő román 
nyelvű hivatkozás középkortörténeti művek jegyzeteiben, így kritikám kardjának éle bizony saját 
kezemen is sebet ejt ... 

Összegzésképp elmondható, hogy a Debreceni Egyetem által szervezett konferencia, vala-
mint az ennek alapján közreadott tanulmánykötet híven tükrözi a magyar (és részben) a román 
nyelvű Mátyás-kutatás pillanatnyi állását. Ezek helyzetét tükrözi, ám annak állapotáról semmiben 
sem tehet. Ennélfogva mind a szervezőket, mind pedig a szerkesztőket csak elismerés illeti azért, 
hogy a magyar, ám főképp a magyarul nem tudó érdeklődők és kutatók számára nagyobb részben 
angolul, illetőleg németül rendelkezésre bocsátották az eddigi — s ezt is fontos megjegyezni — leg-
frissebb Mátyással kapcsolatos tudnivalókat. Köszönet érte! Végezetül legsúlyosabb bírálatként 
csupán azt kell elmondani, hogy egy nemzetközi érdeklődésre is számot tartó tanulmánykötet iga-
zán megérdemelte volna, hogy keménytáblás kivitelben kerüljön a könyvespolcokra. 

Horváth Richárd 

Derek Beales 
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II. J Ó Z S E F 

Az egész világ ellen, 1780-1790 
II. köt. 

Derek Beales cambridge-i emeritus professzor hatalmas munkája vált teljessé ezzel a kötet-
tel. Huszonkét évvel ezelőtt jelent meg az életrajz első kötete, mely II. József életét és tevékeny-
ségét édesanyja, Mária Terézia haláláig muta t ta be [Joseph II, Vol. I, In the Shadow of Maria 
Theresia, 1741-1780, Cambridge 1987]. Azóta a szűkebb szakmai és a szélesebb érdeklődő közön-
ség türelmetlenül várta az egyeduralkodás évtizedét feldolgozó második kötetet, ahogyan ezt 
Peter Dickson professzor, a korszak neves oxfordi kutatója az első kötetről írt ismertetésében is 
kihangsúlyozta [European History Quarterly 20 (1990) Nr. 2, 422], A több mint két évtizedes vá-
rakozás hosszúnak tűnhet — ezt Beales professzor is jelzi a könyv ajánlásában: „a rather long 
stoiy" —, de semmiképpen sem indokolatlannak. Tulajdonképpen a legteljesebb, minden részle-
tében forrásokra alapozott életrajz készült el. II. Józsefről több, hosszabb-rövidebb életrajz író-
dott, de az elmúlt száz évben Paul von (Pavel) Mitrofanov munkája [Joseph II. Seine politische 
und kulturelle Tätigkeit, Teil 1-2, Wien, Leipzig 1910, az eredeti 1907-ben jelent meg oroszul] 
számított megkerülhetetlen és meghaladhatatlan munkának. Pedig Mitrofanov bevallottan nem 
is életrajzot, hanem — az alcímnek megfelelően — II. József reformjait tematikusan, fejezet-
ről-fejezetre bemutató könyvet írt. Bizonyos, hogy Beales professzor angol nyelvű munkájának 
megjelenésével a német nyelvű Mitrofanovot még kevesebben fogják forgatni (ahogyan az orosz 
nyelvű szinte ismeretlen). Elfelejteni persze nem lehet majd, és ehhez Beales is különösen hozzá-
járul, amikor a bevezetőben részletesen elemzi az előd munkáját , a megközelítés módját, erényeit 
és — meglepően ritkán előforduló — tévedéseit (9-11. oldal). 

A biográfiai megközelítés érdekében Beales szigorúbb kronológiai sorrendet követ, de a 
kormányzati-politikai tevékenység is tematikus rendezőerő. Lehetséges lenne ugyan II. József 
életét és tevékenységét napról-napra pontosan bemutatni, de ez emészthetetelen adat tárat ered-
ményezne, melynek azonban annyi haszna bizonyára lenne, hogy pontosan bemutatná II. József 
azon különleges szellemi képességét, hogy egy-egy napon az egymástól legtávolabb eső országokra 
és ügyekre vonatkozóan érvényes véleményt alkosson, és döntéseket hozzon. Fölösleges itt részle-
teiben is felidéznünk a 18. századi Habsburg Monarchia alkotmányos, gazdasági-társadalmi, nyel-
vi és kulturális sokszínűségét, melynek egységbe és egyformaságba öntését II. József legfőbb cél-
jának tekintette. A könyv 1-6. fejezete az egyeduralkodás első éveit tárgyalja, a 7-11. és 14-15. fe-



jezet az 1784-1787. évi történéseket, míg a 16-17. fejezet az utolsó két és fél év eseményeit tár-
gyalja. Ezen kronológiai keretekben az egyes fejezetek az adott időszak fontos kormányzati-politi-
kai témáit helyezik a középpontba, például II. József 1781. évi németalföldi és franciaországi út-
ját, vagy a pápa 1782. évi bécsi látogatását, a parasztság ügyét, az egyház reformokat vagy a vi-
szonylagos különállással bíró országok (Magyarország, Lombardia és Belgium, valamint Tirol) 
szigorúbb betagolását a középső években, végül a török háború és a belső válság témáját az utolsó 
évekből. A 12. fejezet II. Józsefet, mint német-római császárt, a 13. fejezet pedig mindennapjait 
mutat ja be, és szinte különleges adalékként Bécsre tett hatását összegzi. 

Ez utóbbi talán a kevésbé ismert, ugyanakkor legsikeresebb területe II. József működésé-
nek. Utazásai miatt ugyan csak az egyeduralkodás éveinek kétharmadát töltötte Bécsben illetve 
nyaranta a közeli Laxenburgban, a főváros fejlesztésével és életével mégis szinte naponta foglal-
kozott. Korán felkelve, öltözködés közben máris a színház (Burgtheater) ügyeit tárgyalta bizal-
masával, Rosenberggel, és személyesen döntött a művekkel, a szöveg- és zeneszerzőkkel, vagy az 
előadókkal kapcsolatos, kevésbé fontos kérdesekben is. Különösen az opera ily módon valame-
lyest helyettesítette az udvari élet hát térbe szorított hagyományos formáit. Igaz, a bécsi arisztok-
ratáknak és hivatalnokoknak — másutt szokatlan módon — fizetniük kellett a páholyokért és 
ülőhelyekért. Cserében az udvaroknál már-már kötelező, emelkedett olasz opera seria helyett, 
melyet II. József nem kedvelt, német és olasz opera buffa darabokat hallgathattak. Ez Mozart al-
kotómunkáját is meghatározta: az Idomeneo nem az udvari színházban került bemutatásra, az 
Entführung azonban nagy siker lett, a Figaro megalkotásában és színrevitelében pedig, annak 
botrányos párizsi előzményei miatt, II. József szinte együtt dolgozott Mozarttal és Da Pontéval, 
míg a Cosl fan tutte bemutatójára alig egy hónappal a császár halála előtt került sor. Mozart azon-
ban ezután is megtar that ta évi 800 forint fizetéssel járó Kammermusicus címét, és II. Lipót prá-
gai koronázása alkalmából olasz komoly operára (La clemenza di Tito) is megbízást kapott. 

„József ellenszenve az udvari élet és etikett, valamint elkötelezettsége az állam és a közjó 
iránt tökéletesen visszatükröződött építészeti programjában" (447. oldal). Édesanyja, Mária Terézia 
ismert palotáját, Schönbrunnt alig látogatta, viszont az Augartenben kis házacskát építtetett, ahol 
legszívesebben tartózkodott. Legnagyobb építészeti alkotásai a közegészségügyet szolgálták: az Alta-
lános Kórház (Allgemeines Krankenhaus, 1784) és a Josephinum (1785), míg a pénzügyekben meg-
gazdagodott és az arisztokráciába felemelkedett svájci protestáns Fries család palota-építkezésének 
engedélyezése a Hofburg melletti egyik legelőkelőbb telken, az Udvari Könyvtárral szemben (ma a 
Pallavicini palotaként ismert épület, melyre a császár lovasszobra néz) minden vonatkozásában a jo-
zefinizmus emlékművét eredményezte. 

Beales profeszor munkája részleteiben is feltárja és összefüggéseibe illeszti az egyeduralko-
dás éveiben bevezetett, megvalósított reformokat. Pontosan követhető II. József véleményének, 
akaratának alakulása, és az is, hogy kik vesznek részt, hogyan befolyásolják a császárt a döntések 
meghozatalában. Politikai biográfia, amit a kezünkben tartunk, kisebb, de megfelelő teret kapnak a 
személyes élet mindennapi mozzanatai, vagy a gyötrő betegségek. Megérthetővé válik a személyi-
ség. A többszörösre sűrűsödött magány: a 29 éves korára elveszített két feleség és két kis leány-
gyermek miatt; az Eleonore Liechtenstein hercegnő hölgykoszorújára és néhány közvetlen munka-
társra szűkült személyes kapcsolatok miatt; a 39 éves koráig, Mária Terézia haláláig halmozódó el-
fojtott tettvágy miatt; és nem utolsó sorban a döntés után ellentmondást nem tűrő, csak azonnali 
és pontos végrehajtást elváró szuverén uralkodó csalódásai miatt. A szuverenitás gondolata nyitja 
talán a megértés ajtaját. Bár 1765 óta császár, és azóta ezen a címen szokás említeni, ez az első 
címe éppen a szuverenitás hiánya miatt kevéssé érdekli, a császári és német királyi címet követő je-
ruzsálemi királyi cím üressége pedig galíciai utazása során még tréfálkozásra is ingerli, míg ami va-
lóban fontos és a szuverenitás érvényesítésének lehetséges területe, az ezután következik: Magyar-
ország, Csehország, stb. egészen az egyetlen személyes hűbérbirtokig, a kicsinyke Falkenstein gróf-
ságig, melyet szintén nem hagytak érintetlenül a reformjai, és melyet talán a leginkább magáénak 
érzett, ezt a címet viselvén, amikor a legboldogabb volt, amikor utazott. 

„[...] olyan férfi volt, aki nem sorolható be az uralkodók Linné-rendszerébe" - írta H. Ba-
lázs Éva [Bécs és Pest-Buda a régi századvégen, 1765-1800. Budapest 1987. 314.]. A rendszertani 
besorolás, a tipizálás továbbra sem lehetséges, de Beales professzor hatalmas munkája alapján 
jobban megértjük egyediségét, indítékait és céljait, sikereit és kudarcait. Megszűnik a jó- vagy 
rosszindulattal torzító ábrázolás lehetősége. Ezt a lehető legszélesebb forrásanyag biztosítja, me-
lyet Beales professzor rendkívüli kitartással gyűjtött össze és dolgozott föl. Munkája kezdetétől a 
forráshűségre illetve a forrásokkal alátámasztható megállapításokra törekedett. Emlékezzünk 



egyik korai tanulmányára a II. Józseffel kapcsolatos, széles körben elterjedt, de hamis források-
ról, az úgynevezett Konstantinápolyi levelekről [The False Joseph II, in: Historical Journal 18. 
(1975) 467-495.]. A szakirodalom, illetve a nyomtatott források, köztük nem kevés magyar történész 
munkájának teljeskörű áttekintését a Cambridge-i Egyetem infrastruktúráján túl a széleskörben 
ápolt kollegiális és baráti kapcsolatok is biztosították. Az elsődleges forrásokat azonban fárasztó uta-
zások és elmélyült levéltári, kézirattári munka során lehetett összegyűjteni, kirakósként összeillesz-
teni és értékelni. Bécs mellett Budapest, Milánó és Brüsszel, de Berlin és Moszkva, Pannonhalma és 
a Vatikán, csehországi, angliai és amerikai gyűjtemények őrzik ezeket az összességükben korábban 
soha át nem tekintett forrásokat. 

Beales professzor munkája alapmű a 18. század történelme iránt érdeklődők számára. 

Szántay Antal 



KRÓNIKA 

BESZÁMOLÓ A LENGYEL MEDIEVISTÁK 
III. KONGRESSZUSÁRÓL 

2008. szeptember 22. és 24. között Lódzban rendezték a lengyel medie-
visták III. kongresszusát. A rendezvényre három évenként kerül sor, az elsőt 
Torunban, a másodikat Lublinban tartották. A mostani rendezvény címe, egy-
ben fő témája: Lengyelország és Európa a középkorban - strukturális változá-
sok. A kongresszus a plenáris előadásokkal kezdődött, majd a munka huszon-
egy szekciókban több mint százhüsz előadással folytatódott. A kongresszus az 
egyetemes és lengyel középkor kutatás interdiszciplináris jellegét hangsúlyoz-
ta. Külön szekciók foglalkoztak a középkori tudománnyal, irodalommal, zené-
vel és képzőművészettel. Számos tematikus szekcióban egy-egy kérdésre a kü-
lönböző társtudományok próbáltak közös választ adni. Jó példája ennek a „Ho-
gyan és mikor vált kereszténnyé Európa és Lengyelország" szekció, amelyben 
Slawomir Mozdzioch „Keresztény ország volt-e az első Piastok monarchiája? A 
régész nézőpontja" című előadása nagy vitát váltott ki. Az előadó kimutatta, 
hogy nem minden esetben helytállóak azok a korábbiakban kialakult nézetek, 
amelyek szerint a temetkezési szokások változásai alapján könnyen meghatá-
rozható az egyes emberek és közösségek keresztény vallásra történő áttérésének 
ideje, mivel sem a temetkezések helye és módja, sem a sírmellékek nem adnak 
egyértelmű fogódzót az eltemetettek vallására a 10. századi és a 11. század eleji 
leletek esetében. Stanislaw Rosik arról az időszakról szólt, amikor a lengyelek 
már a kereszténység terjesztőiként léptek fel pogány szomszédaikkal szemben. 
Przemyslaw Kulesza a 10. századi dán és lengyel területek uralkodói és előkelői 
megkeresztelkedésének külső és belső motivációit, módozatait hasonlította össze. 
Leszek P. Slupecki régészeti szempontból vizsgálta az egyházközségek elterjedé-
sének és a német jogú telepesek bevándorlásának összefüggéseit. Andrzej Radzi-
minski a pogány jogszokások maradványait tár ta fel a középkori zsinati tör-
vénykezések, valamint a poroszországi és inflanti püspöki rendelkezések fenn-
maradt forrásaiban. Krzysztof Bracha a néprajz szemszögéből vizsgálta a kö-
zépkori szellemekre és démonokra vonatkozó forrásokat. 

Több szekció munkáját volt szerencsénk nyomon követni, a „Foglalkozási 
csoportok és csoportközi átáramlás a városokban" szekciót sokszínűsége miatt 
részletesen is bemutatjuk. Mateusz Golinski, a wroclawi egyetemről, előadásá-
ban a sziléziai céhek történetét mutat ta be azok 13. századi kezdeteitől, részle-
tesen elemezve a céhekbe történő fölvétel szabályait. Krzysztof Mikulski, a 
toruni egyetem munkatársa a gdanski, toruni, elbl^gi és poznani céhek történe-
téről szólt előadásában bemutatva a szakmák társadalmi és földrajzi megoszlá-
sának időbeli változásait. Zdzislaw Noga, a krakkói egyetemről a 15. századi 
Krakkó céhes iparosainak felemelkedéséről, illetve süllyedéséről szóló előadá-
sában konkrét egyéni példákkal szemléltette az iparosok társadalmi helyzeté-
ben mutatkozó változásokat. Rámutatott: arra is találhatók példák, hogy csalá-



dok több generáción keresztül dolgoztak ugyanabban a szakmában, míg más 
családok többször is váltottak szakmát. Ryszard Szczygiel, a lublini egyetemről 
a sandomierzi és lwówi vajdaságok céhmestereinek szervezeteit muta t ta be ki-
térve a mesterek etnikai megoszlására. Ezeken a területeken a németeken és a 
lengyeleken kívül oroszokkal és románokkal (havaselveiekkel) is lehet találkoz-
ni a forrásokban. A céhek kialakulására a krakkói példa volt komoly hatással. 
Natalia Bilous, a kijevi Ukrán Tudományos Akadémia munkatársa Kijev és 11 
másik oroszországi város társadalmának összetételét vizsgálta egy 1571. évi 
összeírás alapján. A források alapján arra a következtetésre jutott , hogy Kijev 
lakosságának kb. 20%-a a nemességhez tartozott. Vizsgálta Kijev lakosságának 
etnikai összetételét is, megállapítva, hogy a legnagyobb számmal a lengyelek, a 
németek és az oroszok képviseltették magukat. Tadeusz Grabarczyk, a lódzi 
egyetem munkatársa előadásában a zsoldos katonák mint szakmai tömörülés 
helyzetét vizsgálta a 15. század második felében. Példákkal illusztrálta, hogy a 
nemesi származású zsoldoskapitányok szolgálatait a királyok nemcsak pénzzel, 
hanem a királyi hivatalokkal is jutalmazták. Van adat polgári származású zsol-
doskapitányra is, aki 10 éves szolgálatának jutalmaképpen nemesi címet kapott 
a királytól, az illető Magyarországról származott, a neve a forrásokban Jan 
Kalusz formában szerepel. 

Ez utóbbin kívül két másik magyar vonatkozású előadás is elhangzott a 
kongresszuson. A „Társadalmi mobilitás" szekcióban Stanislaw Sroka krakkói 
történész „Bártfai polgárok tanulmányai a krakkói egyetemen: út a karrier és a 
boldogulás felé" című előadása a bártfai városi levéltár iratai alapján azt vizs-
gálta, hogy milyen lehetőségeket adtak az egyetemi szintű tanulmányok a váro-
si polgárság számára, és hányféleképpen sikerült élni a felkínált lehetőségek-
kel. A „Teremt-e forrást a történész?" szekcióban pedig a wroclawi Leslaw 
Spychala „Az Árpádok dinasztikus legendája. A középkori írástudó pulpitusa 
és a mai kutató »műhelye« között" címmel tartott kritikai és interpretációs 
módszertani előadást. 

A kongresszus szervezése nem hagyott kívánnivalót maga után. A progra-
mokról jól áttekinthető írásos tájékoztatót kaptak a résztvevők. Nem maradt el 
a város és tágabb környéke látnivalóinak, elsősorban a medievisták érdeklődé-
sére számot tartó középkori emlékeknek a bemutatása sem. A konferencia zá-
rónapján újabb plenáris ülésre került sor, ahol a társtudományok egy-egy jeles 
képviselője tartott vitaindítót a lengyel középkorkutatás helyzetéről. A korábbi 
két kongresszus anyagaihoz hasonlóan az elkövetkező időszakban folyamato-
sanjelennek meg az elhangzott előadásokat tartalmazó kötetek. A kongresszu-
son a lengyel középkorászokon kívül cseh, ukrán és német kollégák is részvet-
tek, ami jó lehetőségeket teremtett a nemzetközi eszmecserére is szakmánk 
helyzetéről. Magyarországot ezen értesítő szerzői képviselték. Sebők Ferenc a 
szervezők meghívására megfigyelői, Tapolcai László előadói minőségben vett 
részt a rendezvényen. Véleményünk szerint hasznos lenne a magyar középkor-
kutatók számára is hasonló szakmai fórumot teremteni. 

Sebők Ferenc - Tapolcai László 
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